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Wyrob / product" slLlKoN B _ silikonowy preparat impregnujący

Pzeznaczony do stosowania w budownictwie wewnątrz i na zewnątz budynk w
/ destined: l ,- .
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Wymieniony'wyz"ipiooukt'olpowlad" 

'y..g"niom'higienicznym 
pą1spełnieniu następu1ącyci warunkÓw

/isacceptableacoordingtohygieniccriteriawitninełotiowingcontiło'lić:'1-'-'' 
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Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierĄącązalecenia dotyczące środkÓw
o_strożności wg karty charakterystyki wyrobu; zg oni ź ob wiązującyrni prź piiami p;fiŃ.ii.----- '' --''-''
lVvrgb.v oneghoqywać w miejscu nied-ostępnym dla dzieci. l- - ='' ' 'J ' l !'r

Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, nalbzy wywietrzyć do zaniku zapachu pzed oddaniem do użytkowania.

Wytworca / producer.

Farby KABE POLSKA Sp"z o.o.

40-474 Katowice

Zawierający
/ containing"
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silikon, spolimeryzowa'ne Węglowodory C4 wolne od
triizobutylowa, izoalkany Cg-C 12 (. 2o/o ?tomatow)
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1,3-butadienu, uwodorniona frakcja
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Niniejszy,doxumCnt,vw^qanonawniosek/this,certiflcateissu"6lnor,i.,',1,,',.r ,;',i.1 :,..

' . '' . 49142 Kdtowice

Atest może by zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowod w
przez kt rąkolwiek stronę' Niniejszy atest traci ważność po 2o1g-o5-22'ł
lub w prrypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wylobu.

: The certficate may bg correeted or cancelled:after appropriate motivation, 
,. The certificate loses its valldity after 2019.05,22 ' I , , r ' :

' or in th-" 
""s"'of'"haniet 

in composition brln tecnnology of producfion.

Data wydania atestu higienicznego. 22 maja 2014

The date of issue of the certificate: Z2nd May 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
wcelachmarketingowychbezzgodyNlZP-PZHjestzabronione.
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