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HYGlENlc cERTlFlcATE

Wyrób / product: IZOHAN EKO 2K
oRYGlNAŁ

ZawierĄący
/ containing:

Pueznaczony do
/ destined:

wodną dyspersję akrylową, modyfikowaną mieszankę cementową

uszczelniania zewnętrznych iwewnętznych części budowli, na elementach narażonych na
działanie wody w starym i nowym budownictwie, do uszczelnienia zbiorników, w tym zbiorników
na wodę przeznaczonądo spożycia przezludzi

WymienionyĘzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Prace z zastosowaniem wyrobu należy prowadzić w miejscach przewiewnych lub w pomieszczeniach intensywnie
wietrzonych.
Zbiorniki na wodę po zakończeniu prac uszczelniających i wysezonowaniu, pzed ich oddaniem do użytku nalezy
starannie umyć i spłukać wodą. Na opakowaniu nalezy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia
dotyczące środków ostrożności wg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób pzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:
|ZOHAN Sp. z o.o.

81-963 Gdynia

ul. Łuzycka

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 2019-08-25
lub w przypadku zmian w recepfurze aIbo r4r technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation,
The ceńificate |,oses its validity after 2019-08-25
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydanla atestu higienicznego: 25 sierpnia2O1ł "il I

The date of ,issue of the ceńificate: 25th August 2014

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