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Zawierający
/ containing:

poli(chlorek winylu)' stabilizator cynkowo-wapniowy, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji
producenta

Przeznaczony do stosowania jako listwy przypodłogowe wewnątrz pomieszczeń

/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw

/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrob musi spełniac wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrońa z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U.2012'739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań' jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośÓ leczniczą.

Atest higieniczny nie doĘczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

WytwÓrca / producer:
POLI-ECO Tworzywa Sztuczne Sp z o.o.

68-200 Żary

ul' Zv'tycięzców 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

POLI-ECO Tworzywa Sztuczne Sp z o.o.
68-200 Żary

ul. Zvlycięzcow 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2019-05-13 or in the case
po 2019-05-'t3 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 grudnia 2014

The date of issue of the ceńificate: 22nd December 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bezzgody NIZP-PZH jest zabronione.
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HYGIENIC CERTIFICATE
WyrÓb / product: Spieniane listwy przypodłogowe: ldea 80,

oRYGlNAŁ

ldea 120

Kierownik

www.pzh.gov.pl


