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Wyrób / product: BOSTIK SEAL'N'FLEX P360
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Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

Bostik Sp. z o,o.
62-080 Tarnowo Podgórne' u].'Póżnańśka,l1B, sady

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów p]zez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2025.11.16 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 16 listopada2020

The date of issue of the ceńificate: 16th November 2020 n"f .tl ,.l , ../
., |4Łc,_o_,,Ą,łl*/ !/l ,

SolłŁka, prof . NIZP-PZH

Ł
dr hab. Jolanta

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity aftea025,11,16 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Kerownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego

środowiska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact rąarding this hygienic cetiflca_te

ZakładBezpiee.ze6strła zoioi,oi;ó; §;ilńi. Ń]zp-pzHl Depańment of E-nvironmental Health and SafetY NlPH-NIH

00-791 Warsźawa, ul.Chocimska24 t 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland

e-mail:sekretariat-bk@pzh.gov.pltel.+482254-21-354,+482254-21.349

ZawierĄący
/ containing:

ksylen, diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu, diizocyjanian tolueno-2,4-diylu i inne składnikiwg

dokumentacji producenta

Pzeznaczony do
/ destined:

profesjonalnego stosowania jako uszczelniacz do dylatacji (fasady,. posadzki, magazyny,

p"ixiń'gi, g.r"ź., hale, tarasy, balkony, płyty warstwowe, konstrukcje stalowe) _ bez

bezpośredniego kontaktu z żywnością

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właŚciwoŚci alergizujących wyrobu

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


