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HYGIENIC CERTIFICATE
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH NlH - NATIoNAL RESEARGH lNsTlTUTE
Wyrob /

product MlNERALIT RESTAURo

Zawieralący
/ containing:
Pzeznaczony
/

destined:

W8/W12

- Wapienna renowacyjna zaprawa tynkarska

węglan wapnia, węglan wapniowo-magnezowy, wodorotlenek wapnia i inne składniki wg
dokumentacji producenta

do

ręcznego łub mechanicznego wykonywania tradycyjnych wapiennych wypraw tynkarskich (ednollib wieiowarstwowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków współczesnych jak i zabytkowych na
wszelkich typowych podłożach mineralnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom hi9ienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawierającązalecenia doĘczące środków ostroźnoŚci wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywac w miejscu
niedostępnym Óla dzieci. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi
przepisimi-dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy
intensywnie wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku,

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwoŚci alergizujących wyrobu
product
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utiliĘ value and allergenic propeńies of the

Wytwórca /

produper:#

l;Hf;il"ffi"nl:KT

Z AT§

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 unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów plzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2025,08,23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu,

of production.

sierpnia2O21
23th August 2021

Data wydania atestu higienicznego: 23

The date of issue of the ceńificate:

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity alter2O26,08.23 or in the case
of changes in composition or in technology

Kierownik
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Zakładu'*,'ś::::;i:f"^,*r"7

7 .? .|l'}^r "9 \:.-*k--dr hał. JolantaSo/ecka\

prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
- NRl
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego śróoowist<a N|ZP PŻH - PlB / Depańment of Environmental Health and SafetY NlPH NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-m a il : sekretariat-bk@pzh. gov. pl tel. + 48 22 54,21 -354, + 48 22 54-21 -349

