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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH -NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product:      Farby akrylowe do wnętrz: PODKŁADOWA, BIAŁA, EXTRA BIAŁA i pREMIUM

Zawieraj.ący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Żywjcę akrylową, wypełniacz dolomitowy,  biocyd i inne składniki wg dokumentacji producenta

malowania powierzchni ściennych i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,  użyteczności
publicznej,  szkołach i innych placówkach służby zdrowia, zakładach przemysłowych  (bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących war'unków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić ętykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków.
ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób na!eży
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  Pomieszczenie,  po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do
zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do uźytkowania.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
Termo Organika Sp. z o. o.

30-117                 Kraków,  ul.  B.  Prusa 33

Zakład Produkcyjny,  74-200 Pyrzyce,  ul.  Lipiańska s

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Termo Organika Sp. z o. o.
30-117             Kraków

ul.  8.  Prusa.33

Atest może być zmieniony lub unieważniony po                      The certificate may be corrected or cancel[ed
przedstawieniu stosownych dowodów przez                           after appropriate motivation. The certificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność                  loses its validjty after 2018i03128  or in the case

:i°b3°Jęś°c3h-:3io`=,?#twBayE::rau;mr:abnuY receptuHe           :#:#:t::=.composition or in technoiogy

Data wydania atestu higienicznego:    29 czerwca 2oi6                             ,,,,, {J.ęromjk

The date of issue ofthe certificate:     29th June               2016

Kontakt w sprawie ni.niejszego atestu  higienicznego / To contact regarding this  hyg certifica
Zakład  Higieny Środowiska  NIZP-PŻH / Depariment of Environmental  Hygiene NIPH-NIH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl    tel. +48 22 54-21-354,   +48 22 54-21-349, fax:   +48 22 54-21-287

00-791  Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 7612, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail : dyrektor@pzh.gov.pl
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