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ŚWIłUECTWO JAKOŚO ZDROWOTNEJ
CBRTIFICATE OF HEALTH QUALITY

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony łyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzieo wykorzystywany zgodnie zprzeznlczeniem,

nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product,
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purp()set

does not pose hazard to human health.

Wyrób/ product: BOSTIK FP 401 FIRBSEAL ACRYLIC OGNIOODPORNE
SZCZELIWO AKRYLOWB

Zawierający/ Containing: masa uszczęlńająca nabazię wodnej dyspersji akrylowej - zgodńe z
deklaracją producenta

Przeznaczony do/ Destined for: Zgodnlę zzalęcęńamiproducenta, do uszczęlniańapolączeńw technicę
wentylacyjnej, kanałów oddymiaj ących, Himatyzacji, również w przemyśle
spożywcą.łrn i przetwórstwie owoców, warzyw

ProduCent/ Manufacturer: Bostik Benelux B. V. (Holandia)

Świadectwo wydano dla/ rms certificate is issued to:

Bostik Sp. z o.o.

62.080 TarnowoPodgórne
ul. Pozlrańska 11b, Sady

Niniejsze świadęctwo może zostać zmienione lub unięważnionę po przedstawieniu odpowiednich dowodów
przez którąkolwiek stronę. Świadęctwo traci ważność w przlpadku wprowadzeni a zńan w składzie wlT obu

lub technologii jego produkcji. Niniejsze świadectwo nie dotyczy cech użlkowych wyrobu.

This certificate may be corręctęd or cancellęd after appropriate motivation is presented. Any change in

composition of the aboye męntioned product or in its manufacturing technology will cause loss of thę

validity ofthis certificate, This certificatę doęs not concernthe functional charactęristics ofthe product.

Data wystawienia świadectwa:
/Datę of issue/

świadectwo ważne do:
/Thę certificatę is valid until/

23.03.2021

22.03.2024
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Zaktad Bezpieczeństwa ŻywnoŚci NIZP-PZH / Department of Food Safety NIPH-NlH

00-791 Warszawa, ut. Chocimskaż4 i 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Potand

e-mai L: sekr.zbz@pzh.gov.pt, tet. +48 2ż 54ż 13 1 Ą, f ax; + 48 2ż 547'l 3 9ż
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