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Zaktad Higieny Srodowiska

ATE5T H lGlEN ićzNY HIvB/o4 67 10412016

HYGIENIC CERT|FICATE oRyGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE
oRYGlNAŁ

Wyrób / product: H|STORICA FKW - Farba krzemianowa do wnętrz

węglan wapnia, żywicę styrenowo-akrylową, wodny roztwór krzemianu potasu, wodę i inne
składniki wg dokumentacji producenta

stosowania wewnątrz budynkow

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieśció etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu , należy intensywnie wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem do
użytkowania.

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

Wytworca i producer:
Farby KABE Polska Sp z o.o.

40-742 Katowice

ul. Śląska 88

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
Farby KABE Polska Sp z o,o.
40-742 Katowice

ul. Śląska 88
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Atest moŻe byĆ zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
pzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The certificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity aftęr 2021-06-22 or in the case
po 2021-06-22 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,

Data wydania atestu higienicznego 23 czerwca2016

The date of issue of the certificate: 22nd June 2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depińment of Envirońentat Hygienó NlPH-NlH

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

kierownik
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