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Wyrób /

HK/B/I l57l0lt20l2
oRYGlNAŁ

product: Zestaw wyrobów cementowych !ZoHAN RENOBUD c:
G_501, c-502, c_503, c-504

ZawierĄącY

cement porttandzki, cement biały, wypełniacze mineralne głownie kwarcowe

i containing:

do
destined:

Pzeznaczony
/

klejenia, spoinowania

zewnątz budynków

pfiek ceramicznych, cementowych lub kamiennych wewnątrz i na

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pĘy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakołraniu wyrobu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawterĄącązalecenia dołyczące środków
ostrożnościwgkarty charakterystykiwyrobu, zgodnie z obowiązującymi pz-epiŚami prawnymi. W}roby pzechowyrać
w miejscu niedostęPnym dla dzieci. W czasie i po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy ńetzyĆ do zaniku
charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.
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Łużycka2
/

this ceńificate issued for:

|ZOHAN Sp. z o.o.
Gdynia

81-963

ul. Łużycka 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośćpo 2017 -1 1 -23
Iub w przypądku zmian w recepturze elbo w
wytwarzania wyrobu.

lallnoIosii

The ceńificate may,§g corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2orl-t,1-2g
or in the case of changes in comPosition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 23 listopada 2012

The date of issue of the ceńificate: 23rd November 2012
Reprodukowanie,
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Gdynia

Niniejszy dokument wydano na wniosek
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IZOHAN Sp. z o.o.

81-963
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kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NIZP_PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pI
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