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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
_ PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL lNSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
_ NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE

ZA}<ŁAD H IG ! E NY ŚnooowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIEN E

24 Chocimska 00-791 Warsaw . Phone (22) 5421354; (22) 5421349 . Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

żywicę epoksydową, pochodne oksiranu, pochodne feno|u, pochodne amin

profesjonalnego stosowania w budownictwie na zewnątrz oraz w halach magazynowych i

przemysłowych (w tym w przemyśle spoźywczym, ciągach komunikacyjnych, zbiornikach na
wodę nie przeznaczonądo spożycia przezludzi)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierĄąązalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kaĄ charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do
uźytkowania.

Wytwórca / producer:
IZOHAN Sp. z o.o.

81-963 Gdynia

ul. Łużycka2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

|ZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia

ul. Łużycka 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-10-15
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate ńotivation.
The ceńificate loses its validity after 201g-to-t5
or in the case of changes in composition or in technotogy of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 pażdziernika2014

The date of issue of the ceńificate: 15th October 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione.
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ĄTH§T HlffilHNi6ffihlY
HYGlENIc cERTlFlcATE

Wyrób / product: Zestaw wyrobów epoksydowych:
- IZOHAN EPOXY EP-601 (grunt)
- IZOHAN EPOXY EP-602 (membrana)

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

HK/B/0907l0l l20l4

www.pzh.gov.pl


