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NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwgwy Zakład Higieny
NATiONAL |NST|TUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hygiene
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ATEST HlGlENICZNY B_BK-602I0-1337t20

HYG|ENlc cERTlFlcATE oRYGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIG HEALTH - NAT|oNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE

Wyrób / product Bostik Seal,N,Flex Premium P795 - uszczelniacz poliuretanowy do posadzek i

fasad

ZawierĄący
/ containing:

poliuretan, węglan wapnia, pigmenty, dodatki

Przeznaczony do
/ destined:

stosowania jako materiały uszczelniający w budownictwie ogólnym (dylatacje fasadowe,

po.Jorxo*ó, płytki ceramiczne, konstrukcje stalowe), w tym do kontaktu z wodą przeznaczoną

do spożycia pzezludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw

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

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania zgodnie z zaleceniem producenta._ lnstalacje i konstrukcje. 
.

pżeznaczonedo kontaktu . *Óoą do sipoz,ycia przezlidzi, po zakończeniu prac uszczelniającYch należY PzePłukaĆ
wooą rla opakowaniu nalezy umibscie 

'etyńietę 
w języku poiskim, zawierĄącązalecenia dotYczące Środków

ostrożności wg kańy charakterystykiwyrobu, zgoonijz oóowiązującymi pżópisami prawnymi. Wyrób pzechowywać

w miejscu niedostępnym dla dŹieói, Atóst higieńiczny nie dotyczy-paiametrów technicznych i walorów uŻYtkowYch

*ńń'" / Hrgienlc ĆeńRcate does not apply-to technlcal parameters and utility value of the Product.

Wytwórca / producer:
Den Braven France

6080 Le Meux, Cedex

Z.l.LeMeux, Rue du Buisson, Du Roi B,P,20114, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

Bostik Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 1 1B, Sady
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Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieni u stosownych dowodów przez
którąkoIwiek stronę. Niniejsry atest traci ważnośó
po 2023.11.06 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 6 listopada 2020

The date of issue of the ceńificate: 6th November 2020

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validiĘ afteź023.11.06 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Kerownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotneg7

środowiska _ ,,//(--- |/
7- , , ^, ,]" ',. ', ., : . * ,, -i_ 

-.,,], 
-'

dr hai, Jotanta 5o1ęgt<ą,\prof. N)ZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact rąarding this hYgienic ceńificate

zakład Bezpiecz"n.t*" zoioioi;ó; śi"dilńirŃzp-pzłli Depańment of _E-nvironmental 
Health and SafetY NlPH-NIH

00-7g1 Ńarsiawa, ul.Chocimska 24 l O0-7 91 Warsaw, Chocimska 24, Poland

e-mail:sekretariat-bk@pzh.gov.pltel.+482254.21-354,+482254.21-349
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