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Wyrób / product: Biała wapienna cementowa zaprawa szpachlowa:

- KoMBl FlNlsz
_ KoMBl FlNlsz G8
- KoMBl FlNlsz G12

zawierąący
/ containing:

cement, Wapno, piasek, inne składnikiWg dokumentacii producenta

Pzeznaczony do stosowania W budownicMie W obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, W tym służby
/ destined: zdrowia, Zakładach usłUgowych i produkcyjnych m,in. branży żWnościowej

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniU następujących WarunkóW
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:

Na opakowaniu Wyrobu naleźy umieścić etykietę W języku polskim zawierająą Zalecenia dotyczące środkóW
ostrożnościWg kańy charakteryStyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pżepisami prawnymi, Pomieszczenie, po
zastosowaniu Wyrobu, należy Wietżyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.
W pzypadku stosowania W obiektach służby zdrowia Wyrób musi spełniac Wymagania rozporządzenia Ministra
Zdlowia z dnia 26 czeN\lca 2012 (Dz. U.2012.739 z29 czerwca 20]2) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu Wykonującego działalnośc leczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametróW technicznych iWaloróW użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility Value of the product

Wytwórca / 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

Atest może być zmieniony lub unievyażniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów prz6z after appropriate motivation, The ceńificate
ktÓĘkolwiek stronę. Niniejszy ate§t traci ważność loses its validity after 2020-10-27 or in the ca§e
po 2020-10-27 lub w plzypadku zmian W receptulze of changes in composition or in technology
albo W technologii w}tważania wyrobu. of production.

Data Wydania atestu higienicznego: 27 pażdziernika 2015

The daie of issue of the ceńificate: 27th october 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotog€fowanie, skanowanie, digitaliżacja Alestu Higienicznego
W celach rnarketingowych bez żgody NlZP-PzH jestzabronione,

wrłw. pzh. gov.p l

kierownik


