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ATEST HIGIENIGZNY
HYGIEN!C CERTIFTCATE

WyrÓb /

product: Powłoki epoksydowe |NERTA 2oo i INERTA 21o

HK7w02 87/0u2008
oRYG|].tŁ

Zawiera1ący / containing: Źywicę epoksydowq, utwardzacz na bazie amin

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania powiezchni stalowych i betonowych w budownictwie, w tym
konstrukcji mających kontakt z wodą przeznaczoną do spofycia
Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
-warunków / is acceptab|e according to hygienic criteria with the following conditionsi
Wyroby przezna:zone wyłącznie do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych
środkÓw ostrozności, w tym ochrony skÓry, oczu i drÓg oddechowych' Nanoszenie powłok inoze
odby,vaĆ się wyłącznie w dobze wentylowanych pomieszczeniach, w ktÓrych podczas trwania
prac nie powinny pzebytłaÓ osoby postronne. Zabezpieczone powłokami powiezchnie
,przeznaczone do kontaktu z wodą do spozycia po Wysezonowaniu na|ezy starannie umyĆ i
spłukaĆ wodą.

Na opakowaniu nalefy umieŚciĆ etykietę w języku po|skim, zawierającąza|ecenia doĘczqce
ŚrodkÓw ostroznoŚciwg kańy charakterystykiwyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami
prawnymi.
WyrÓb pzechowywac w miejscu niedostępnym d|a dzieci.
WytwÓrca / producer:

TEKNOS Oy

FIN-00371

Helsinki

Takkatie 3, Finlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for'
TEKNOS Sp. z o.o.
03-797 Warszawa
u|.

Sterdvńska

1

Atest może byó zmieniony Iub unieważniony po pzedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośópo 2013-07.14
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cancel|ed after appropriate motivation.
The ceńificate loses its va|idity after 2a13-oz-14
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 14 lipca 2008

The date of issue of the certificate: 14th

Julv

2008
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