
2,1 (]ho.nn§k" lll}.79l

Nr\RODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBL|CZNEGO
- PAŃsTwo\łY ZAKł,AD HIGIENY

NAT|oNAL lNST|TUTE oF PUBLlc HEALTH
- NAT|oNAL lNSTITUTE oF HYG|ENE

ZAKŁAD HlGlENY Śnooowlsxł
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HYGlENE

§arśai . Phole (22) 5,12l35:li (22) 5:l2t3:l9 . r.l (22) ś:l2i287 . cjniil: sek,zhk@pzh.gov.p|

. P7,H 3

ATE§T HlGlENleZNY rrl<l,11069101t2o15

HYGlENlc cERTlFlcATE
Wyrób / pfodt]ct: Płyty z żywic fenolowych: chemical Resistant

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicżnym pży spełnieniu następujących Warunków
/ is acceptabe according to hygienic criteria With the following conditions:

W pżypadku slosowania w obiektach slużby żdrowia lvylób musi spełniac wymagania rozporządzenia [']inistE
Zdrowia z d nia 26 czeMc a 2012 ( Dz. U . 2a12.739 z 29 czeMca 2012 ) W spEwie szczegołowych Wymagań jakim
pow]nny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiolU wykonLljącego dżiałalnośc leczniczą
W pżypadku stosowania W pomieszczeniach o zwięksżonych Wymaganiach higienicznych \łyób powinien być
chroniony przed Udeżeniami i ścieraniem oraz czyszczony środkami p.zeznaczonymi dla pomieszczeń czystych olaz
spełniac Wymagar a kla§y lSo 5 Wg noffny lso 14644 1.

oRYGlNAŁ

sPc by Durcon

zawielający
/ containing:

Pżeżnaczony do
/ destined:

utwaldzoną źywicę fenolową, Włókno celulozowe ibarwniki

stosowaniajako laboratoryjne blaty robocze, blaly i wykład ki dygestoryjne otaz zeslavvy do myc a
W pomieszczeniach budynków uż},ieczności publicznej, w tym obieklach slużby zd.owia,
żakładóW przemysłowych i usłuqowych,

Atest higieniczny nie dołczy parametróW technicznych iwalorów użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does notapplyto technical parameters end utili§ value ofthe product

Wyh/Vórca / producer
PoLYREY Flancja

700 Roule de Bergerac

24150 Benevil, Francja

N niąsży dokument Wydano na Wniosek / this ceńif]cate issued for]

Durcon company of Poland sp. z o, o,
87 100 Toruń

ul, ceg]ana 10

Atest może być zmieniony lub Unieważniony po The c€ńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu §to§ownych dowodów przez afterappropńate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniej§zy atest traciważność loses its validity after 2020-10-15 or in the ca§e
po 2020,10-15 lub w przypadku zmian w recepturze ofchanges in compo§ition or in t€chnology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,

Data wydan]a atestu h g enicznego: 15 października 2015
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