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WYrÓb / Product: Dwukomponentowe systemy potiuretanowe do produkcjisztywnej piany
poliuretanowej, skł adnik A (Purex WG; NG; NGL} i skł adnik B (puróx B) 

-

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

difenYJometYlenodiizocyjaniany(izomery i homologi), tris(2-chloroizopropylo)fosforan, glicerole
ProPoksYlowane i etoksy|owane, bromowany polieter potiolu i inne st<ł aońikiwg dokuńentacji
producenta

produkcji sztvwnej piany poliuretanowej przeznaczonej do profesjonalnego uzytku w
budown ictwie i wyposazen iu i nstalacji przemysł owych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speł nieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the ioliowing conditions:

Na opakowaniu naleŻy umieŚciĆ etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące ś rodków ostroż noś ci wgkańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami |rawnymi,
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
w trakcie pracy z systemami w pomieszczeniu nie powinny pzebywać osoby postronne,

:;<aż / '.,'::?-.ż ż /.'z''.. = ,/?-:;,,,_
,oł ?_:4, .:.-ł Ę
../,4., ,. ?.ż

?/r, :zF,ż /..

t Ę rzz:' - 
. ; ł ź '-r, ł r,,l

ż -: ,. ,7ź r),
- ".?-ł ;ł  '- : G,za:., = a:7ź a

Wytwórca / producer:

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o,o.

60-003 Poznań
ul. Woł czyńska 43

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for.
POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o.
60-003 Poznań

ul. Woł czyńska 43

Atest moŻe byĆ zmieniony lub unieważ niony po pzedstawieniu stosownyeh dowodów
przezktórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci waż noś ć po 2019-05-23
lub w przypadku zmian w receptu]ze a]bo w technologii r4lytwarzania wyrobu,

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-05-23
or in the case of changes in composition or in technotogy of production.

Data wydania atestu higieniczneg o: 23 maja 2014

The date of issue of the ceńificate: 23rd May 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlzP-PzH jest zabronione.
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