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ATEST HIGIENICZNY HK/B/i597/oi/20o91
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAI

Wyrob / product: Ptyty warstwowe w oktadzinach elastycznych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej i poliizocyjanurowej

Zawierajqcy / containing: pianki poliuretanowe, folie aluminiowa_, laminat, papier bitumizowany, wtokno szklane
nasa^czone masa. bitumiczna,, wlokno szklane, tkanine, papier i inne skiadniki wg
dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie na zewnajtrz budynkow oraz obiektach
przemystowych z wylqczeniem powierzchni wewn^trznych w branzy
spozywczej i farmaceutycznej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nast^pujapych
warunkow/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen

Wytwbrca / producer:
Wtozamot Panel Sp. z o.o.

00-189 Warszawa

ul. Inflancka 5/81

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wlozamot Panel Sp. z o.o.
00-189 Warszawa

ul. Inflancka 5/81

Atest moze bye zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktor^kolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosc po 2015-01-05
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 2015-01-05
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 stycznia 2010 Kierownik

The date of issue of the certificate: 5th January 2010 Zaktadu HigienyKomunalnej
xW'

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

www.pzh.gov.pl
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ATEST HIGIENICZNY HK/B/1597/02/20091
HYGIENIC CERTIFICATE ORYSINAI

Wyrob / product: Ptyty warstwowe w oktadzinach z blachy stalowej z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej i poliizocyjanurowej oraz obrobki blacharskie

Zawierajajoy / containing: blachy stalowa_z powlokami: galwanicznymi, poliestrowymi, PCV i innymi oraz rdzeii z
pianki poliuretanowej

Przeznaczony do / destined: sciany zewn^trzne i wewn?trzne, sufity podwieszane, dachy oraz bramy
garazowe w budynkach: przemyslowych, rolniczych, handlowych, magazynach
w tym spozywczych, mieszkaniach, stuzbie zdrowia i innych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nast^pujajcych
warunkbw / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic etykiet? w j^zyku polskim, zawieraja^zalecenia dotyczajce
srodkow ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi.
Wyr6b przechowywac w miejscu niedost^pnym dla dzieci.
Ptyty nie zawierajet bitumu.
W przypadku zastosowania w budynkach sluzby zdrowia produkty musza^ spelniac wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr213 poz. 1568) w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgl^dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzqdzenia zakladu opieki zdrowotnej.

Wytw6rca / producer:
Wlozamot Panel Sp. z o.o.

00-189 Warszawa

ul. Inflancka 5/81

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Wtozamot Panel Sp. z o.o.
00-189 Warszawa
ul. Inflancka 5/81

Atest moze bye zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktora_kolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosc po 2015-01-05
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 2015-01 -05
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 stycznia 2010 Kierownik

The date of issue of the certificate: 5th January 2010 Zakiadu Higien/) Kom"nalneJ
z. up. (Z/avvO

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego ^ D\ u, . .
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. ar BOZena [\rogUlSKa

www.pzh.gov.pl


