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Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined.

WyrÓb / product: Zaprawa mineralna Hey'di K11 sch|amme grau

cement poń|andzki' dodatki

izo|acji przed wi|gocią podłoiy minera|nych, zbiorników wodnych w tym zbiorników na wodę
przeznaczoną do s pożyci a

The ceńificate may be corrected or canceIled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its va|idiĘ after 2020-05.27 or in the case .
of changes in composition or in technology
of production.

Kierownik

Wymieniony wyzej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia pzez|udzi, po Wysezonowaniu, na|eŻy starannie pzepłukaÓ wodą.
Na opakowaniu na|eży umieścić etykietę w języku po|skim, zawierającązalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu
niedostępnym d|a dzieci.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic ceńificate does not app|y to technica| parameters of the
product.

WytwÓrca / producer:
BOSTIK GmbH
D-33829 Borgholzhausen,
An der Bundesstrasse nr 16, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
BOSTIK Sp. z o.o.
63-005 Kleszczewo
u|. Średzka 8

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-05-27 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwazania wyrobu.

Data wydania atestu higieniczneg o: 27 maja 2015

The date of issue of the ceńificate: 27th May 2015

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP.PZH / Depańment of Environmental Hea|th and Safety N

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-2'l-287


