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Niniejszym zlświadcza się, że nżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzysĘwany zgodnie zprzeznaczeniem,

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 purposeo

does not pose hazard to human health.

Wyrób/ Product: BOSTIK X-POLYMER (USZCZELNIACZ-KLEJ: DO
WSZYSTKIEGOO DO WEWNĄTRZ, CRYSTAL USZCZELNIACZ.
KLEJ DO WSZYSTKIEGO); DEN BRAVEN SILICONE-NAF;
ZwALUw TECFIX MS 441lBosTIK SEAL,N,BOND ALL-IN-
ONE H550; ZWALUW TECSILNA469-ż; BOSTIK SILIKON
NEUTRALNY SZKLARSKI
polisiloksan modyfikowany - zgodnie z deklaracj ą producentaZawier ający/ Containin g:

Przeznaczony do/ Destined for: uszczelnieńwurządzeniachchłodniczych, kontenerach, autochłodniach
oraz do uszczęlńańa płyt warstowych wykorzystywanych do
przechowlrvania artykułów spożlrvczych w opakowaniach j ednostkowych
(do pośredniego kontaktu z zywnością)

Producent/ Manuf'acturer: Bostik Benelux B. V. (Holandia)

Świadectwo wydano dla/ rłris 

;:Tl *:T::,
62.080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 11b, Sady

Niniejsze świadectwo możę zostać zmięnione lub unięważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów
przezl<Iótąkolwiek stronę. Świadęctwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmianw składzię wyrobu

lub technologii jego produkcji. Niniejsze świadęctwo nie doĘczy cech użytkowych wyrobu.

This certificate may be correctęd or cancęlled after appropriate motivation is presented. Any change in
composition of thę abovę mentionęd product or in its manufacturing technology will cause loss of the

validity of this certificate. This ęęrtificatę does not concęrn the functionąl characteristics of the product

Data wystawienia świadectwa:
/Date of issue/

świadectwo ważne do:
/The certificate is valid until/

05.08.2020

04.08.ż023
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