
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- płŃsrwowy aAKŁAD HIGIBNy

NArloNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH
_ NAT|oNAL INSTITUTE oF HYG|ENE

A}<ŁAD H IG l ENy śnooowlsKA
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HYG|ENE

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

żffi"ei.^;ffi;§
|-1 _=/

ĄTHST Hl lKNlBĘNY, HKtBt0286t02l2013
HYGlENlc cERTlFlcATE

Wyrób / product: tzoHAN tzoBUD lzoLAcYJNA MASA szPAGHLoWA
- synonim lzoBUD MASA szPAcHLoWłtzoLFLEx szPAcHLA
DEKARsKłlzonRru EoBUD RooFlx

asfalty pzemysłowe, węglowodory aromatyczne

stosowania w budownictwie]]? 
a_elnątrz budynków do wykonywania właściwych, bezspoinowych

hydroizolacji pionowych i poziomych ńszystxicń typów bóz wńadek znr!ącycn

WYmienionY wYzej Produkt odPowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
i is acceptable according to hygienic criteria witrr lne-tońowing conditións:

Na oPakowaniu nalezY umieŚciĆ etYkietę w języku. polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrozności wgka Ę. chara kterystyki wyro b u, zgod n ie z ooońi{zul{cym i p ize p isa mi iiawny m i.
Wyrób pzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

|ZOHAN 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

Atest moŻe bYĆ zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodówprzez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest trici ważność po 2o16-12-o1
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technoIogii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelIed after appropriate motivation.
The'ceńificate losós its validity after 2ot6-1z-ol ' i

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 20'13

The date of issue of the certificate: 22nd April 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacia Atestu Hioieniczneoo
w celach marketingowych bez zgody tllZe-eZń 1est zabronione.
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Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:
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Zakładu Higieny


