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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
,.,. ,, - PAŃsTwoWY Z^RŁ^D HIGIENY ,,

,NAT!oNAt ]NST|TUTE oF PUBLlc HEALTH

zAt<ŁAD H lG IENY ŚRooowlsKA
DEPARTM ENT OF ENVIRONM ENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00_791 Warsaw . Phone (22) 54ż1354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 . e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

HYGIENIC CERTIFICATE -----fiGiri.
Wyrób / product Dwuskładnikowa powłoka epoksydowo-bitumiczna

_ lzoHAN EPoxY x9

Zawiel,ający asfalt, alkohol:benzylowy, ż}wicęepoksydową, trimetylobenzen -izomery, wypełniaeze mineralne,
/ containing: pochodne amin

Pzeznaczony do stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta do zabezpieczania podłoży
/ destined: mineralnych i elementów stalowych pzed wodą lub ściekami

':, 
'

Wymieniony wvżej,ńrodukt odpoWiada]wfmaganiom higieniczn/m przy spełnieniu następujących warunków
_ , / is acpep!ąble according to hygienic criteria with the follorrving conditions:

, zalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kańy bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób pzechowywaó w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wyrób nie jest pżeznaczony do stosowania wewnątz pomieszczeń pżeznac.zonych : na pobyt ludzi oraz wewnątrz
pomieszczeń w pzemyśle spożywczym i farmaceutycznym,
Wyrób nie może mieć kontaktu z wodą przeznaczonądo spożycia.

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

81-963 Gdynia

ul. Łużycka 2

Niniejszy dokument w}dano na wniosek / this certificate issued for: . :

lZOHAN,Sp,zo:,o. ' : , , ,

ul. Łużycka 2

Atest rnoże być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
pzez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest tracl ważność po 2O19_04-09
lub w przypadku zmian w receptuze albo w techrlologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation..'''',Theceńificate.:toses.'its.va!!d!Ęafter.zÓi.9.oł.o9.
, ' ,]' , l ' 6 ł-e eise of changes in composilion or in technotogy of production. ,:
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Data] wydania atestu higienicznego: 9 kwietnia 2014

The date of issue of the ceńificate: 9th April 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Alestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlzP_PZH jest zabronione.
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www.pzh.gov.pl
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