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Wyrób /

HI(/w0018l02l2012i

product: CHESTER MOLECULAR A-12,A-36,A-80,B-00,B-01,B,12,B-36,B€O,C-12,Cc_80,D-l2,D_36,D_38,D-80,E_12,E_36,E-80,s1
s2_16,s3_01,s3_02

ZawierĄący

_01

,s1_02,s1 _16,s2-0{ ,s2_02,

estry akrylowe i metakrylowe

containing:

Pzeznaczony do
/

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

oRYGINAŁ

36,

/

o

destined:

uszczelniania połączeń metalowych instalacji do pnygotowania, magazynowania i pzesyłania
wody przeznaczonej do spożycia pzezludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Podczas pracy zpreparatami naleźy zachować środki ostrożnościzgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu.
Na opakowaniu naleźy umieścićetykietę w języku polskim, zawierĄąeązalecenia dotyczące środków ostrożności
wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi,
Wyrób pzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Wytwórca / producer:

05-092

Łomianki

=-

ul. Krzywa 20 B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
CHESTER MOLECULAR Sp. z o.o.

05-092

Łomianki

ul. Krzywa 20 B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośćpo 2017-03-07
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 201z{3-07
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kerownik

Data wydania atestu higienicznego: 7 marca2012

certificate:

7th March

2012

kopio\^łanie, fotĘrafic\ńranie, skanowanie, digitalizaqa Atesfu
w c€lacfi marketingptr/ych bez zgody NżP-PZH jest zabronbne.
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CHESTER MOLECULAR Sp, z o.o.

The date of issue of the
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