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ATEST HIGIENICZNY HK/B/OTIS/OZ/IOIO |
HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

ORYGINAŁ

Sztywna, natryskowa pianka poliuretanowa wykonana z
dwukomponentowego systemu poliuretanowego POAI E 351/B227

Zawierający / containing: żywicę poliuretanową, poliole, diizocyjaniany

Przeznaczony do / destined: izolacji termicznej dachów, ścian, podłóg i innych elementów budowli oraz
wytwarzania izolacji termicznej w chłodniach, przechowalniach owoców i
warzyw, w pomieszczeniach gospodarskich (bez bezpośredniego kontaktu z
żywnością)
Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
warunków/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Wyrób przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych
środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych. Prace z zastosowaniem
wyrobu powinny być prowadzone w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których nie
powinny przebywać w tym czasie osoby postronne. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w
języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki
wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Wytwórca / producer:
PLASFI S.A.

ftl

Ctra. Montblanc
s/n E-43420 Santa Golona de Oueralt (Terragona), Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
PLASFI S.A.
Ctra. Montblanc
s/n E-43420 Santa Golona de Oueralt (Terragona), Hiszpania
Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-05-31
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-05-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2010
The datę ofissueof the certificate:

31stMay

2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. ''
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