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HYGIENIC CERTIFICATE

Wyr6b / product: P{yty RESINLINE (okladzina chemoodporna)

Zawiet{qcy
/ containing:

2ywicA poliestrowq wzmocnione wl6knem szklanym

Pzeznaczony do wykladania pomieszczei laboratoryjnych w miejscach narazenia na bezposredni kontakt z
/ destined: odczynnikami chemicznymi oraz do zabudowy wewnetznej dygestori6w, szaf, kabin do

pzechowywania odczynnik6w chemicznych itp..

Wymieniony wyze.j produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spelnieniu nastepujqcych warunk6w
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu naleZy umieSci6 etykiete w jezyku polskim zawierajqcq zalecenia dotyczqce Srodkow
ostrozno6ci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiqzujAcymi pzepisami prawnymi. Wyroby pzechowwa6
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Wyr6b musi by6 zabezpieczony pzed uwalnianiem sig wl6kien szklanych do
Dowietza Domieszcze6.
Atest nie obejmuje oceny walor6w u2ytkowych i parametr6w technicznych produktu.

Wytworca / producer:
DURCON INCORPORATED
8464 Rhonda Drive DR.

Canton, Michigan 48487, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek i this certificate issued for'
DURCON COMPANY OF POLAND Sp z o.o.
87-100 Torui
ul. Ceglana lO

Atest moie by6 zmieniony lub uniewa2niony po pnedstawieniu stosownych dowod6w
przez kt6rEkolwiek strone. Niniejszf atest traci wainos6 po 2018-04-18
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 201A-04-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

ORYGINAL

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2013

The date of issue ofthe certificate: 18th April 2014
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