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Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
PRODUKT Z ATESTEM

ATE§T HiGiENi§zNY
HYGlENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL INSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGlENE

WyrÓb / product: BlANcA, EKoBlANcA, BlANcA PLUS, DEcoRo, LATEX GRUNT, LATEXMAT,
sEMlLATEx PREMIUM, KUCHN|A & ŁAzlENKA

ZawierającY wo.dnądyspersję akrylową, biocyd (<0,1%), bieltytanową, wypełniacze iinne składnikiwg
/ containing: dokumentacji producenta

Pzeznaczony do stosowania do wymalowań ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności
/ destined: Publicznej, w tym oświat.-wychowaw., służby zdrowia, szpitali, branży farmaceutycznej,

sPozywczej i gastronomicznej (bez bezpośredniego kontaktu z zywnóścią

WYmienionY wYzej Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions.

Na oPakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającązalecenia dotyczące środków
ostroŻnoŚci wg kańY charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzópiiami prawnymi.Wyrób przechovvywac
w miejscu niedostępnym dla _dzieci W przypadku stosowania w obiektacn służby zdiowia wyrób musi spełniać 

'
wYmagania rozPorządzenia Ministra Zdrowiazdnia26 marca 2019 r (Dz U 2O1Ó r. poz.595iw sprawie
szczegołowYch wYmagań,jakim powinny odpowiadac pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia Podmiotu wYkonującego działalność leczniczą.Pomieszczenie pó zastosowan'iu wyrobu,nalezy
intensywnie wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higienicznY nie dot. Parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ HYgienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the product

Wytwórca / producer:

SEMPRE FARBY Sp, z o.o

ul, Gen. Józefa Kustronia 60, 43-30,1 Bielsko-Biała
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

SEMPRE FARBY Sp, z o.o

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład BezPieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NlZp-pzn7 Depańment of E-nvirońental ńeafih and safety NlpH_NlH

00-79'l Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov,pl tel, +46 22 54-21-354, +48 22 54-21-34g

ul. Gen, Jozefa Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała
Atest może być zmieniony lub unieważniony po The certificate may be corrected or cancelled
Przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses iis uaiiary afbr 2024-04-18 or in the case
PO 2024-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
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Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2019

The date of issue of the ceńificate: 18th April 2019
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