
PRODUKT Z ATESTEM

NARODOWY I NSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Pafistwowy Zal4ad Higieny

Zaktad Bezpiecze6stwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST H|@IHN|GUNY
HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL
ORYGINAT.

INSTITUTE OF HYGIENE

BK/B/I123t0U2018

Zawierajqcy
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

Wyrob / product: Elementy z betonu architektonicznego

cement CEM | 42,5 R, kruszywa kwarcowe, wlokna szklane, pigment, wodg, dodatki

stosowania wewnqtrz i na zewnatrz budynk6w jako dekoracja Scian i podl6g, elementy
wyposa2enia - sanitarnego, uZytkowego i kuchennego

Data wydania atestu higienicznego:'13 listopada 20iS

The date of issue of the certificate: 13th November 2018

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastqpujqcych warunk6w
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nale2y umie6cic etykietq w jgzyku polskim, zawierajqcqzalecenia dotyczqce Srodk6w ostro2no6ci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi.
Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu , nale2y intensywnie wietrzy6 do zaniku zapachu przed oddaniem do
u2ytkowania.
Atest nie obejmuje dopuszczenia wyrobu do bezpoSredniego kontaktu z zywno6ciq i produktami przemyslu rolno-
spozywczego oraz farmaceutycznego. Wyr6b nie mo2e by6 zr6dlem emisji wl6kien szklanych do wngtri budynk6w i

Srodowiska.

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w u2ytkowych i oceny wla6ciwo6ci alergizujEcych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytw6rca / producer:

VINDEREN MIKSPOL Sp. z o.o.

02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 177

96-500 Sochaczew, Dachowa 20C

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
VINDEREN MIKSPOL So. z o.o.
02-231 Warszawa

. ul. Jutrzenki 177

Atest mo2e by6 zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowod6w przez after appropriate motivation. The certificate
kt6r4kofwiek stronq. Niniejszy atest traci wa2no56 loses its validity after 2023-11 -13 or in the case
po 2023-1'l-13 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

p.o. kierownik
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