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product: Powłoki epoksydowe:
- TEKNOPLAST 50
- TEKNOPLAST PRIMER
- TEKNOPLAST HS 150

Zawierający

/

containing:

ililT,"o"*.ydową.

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl
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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrob

o
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utwardzacz aminowy, ksylen i inne węgIowodory aromatyczne'

Przeznaczony do / destined: profesjona|nego nak,ładania powtok ochronnych na konstrukcje stalowe i
betonowe budynkow mieszkalnych, uŻytecznoŚci publicznej, zakładow
armaceutycznego(bez

B:'."'TJ:j::L.'x[JI[-ilTłf Ł::':jywczegoif

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
warunkow / is acceptable according to hygrenic criterra with the following conditions:
Na opakowaniu na|ezy umieŚctc etykietę w.lęzyku polsktm' zawierającązalecenia dotyczące
Środkow ostroinoŚci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnyml.

Wyrob przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Prace malarskie naleiy wykonywac w miejscach przewiewnych lub w pomieszczeniach
intensvwnie wietrzonvch

Wytworca / producer:
TEKNOS WINTER OY

SF-00371

Helsinki

Box 107 Finlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this certrficate issued for

TEKNOSSp zoo.

03-797

Warszawa

ul. Sterdyńska
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Atest może byó zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnoścpo 20,|4-06.22
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its va|idity after 2u4-a6-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego. 22 czerwca 2009

The date of issue of the certificate 22nd

June

2009

Reprodukowanie, kopiowanie fotografowanie skanovr'anie. dr-otiai zaqa At?siu H grenlcznego
w celach marketlngowych ber zgody NIZP-PZl-l lest zabronrorre
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