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Wyrób I product:

KETZ LN-2 Coid System

Zawieraj ący

asfalt, rozpuszczalniki organiczne

I containing:

Przeznaczony do

profesjonalnego stosowania w budownictwie wyłącznie na zewn ątrz budynków, do przyklejania
papy na dachach oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych budynków poni żej poziomu
gruntu

I destined:

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu nastę puj ących warunków
/is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu nale ży umie ści ć etykiet ę w j ęzyku polskim, zawieraj ącą zalecenia dotycz ące ś rodków ostrożności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywa ć w miejscu
niedost ępnym dla dzieci.
Prace z produktem musz ą być prowadzone w sposób uniemo ż liwiaj ący emisj ę lotnych zwi ązków organicznych i
uci ążliwych zapachów do znajduj ących si ę w bezpo ś redniej blisko ści prowadzonych prac pomieszcze ń
wewnętrznych. Wyroby nie mog ą być stosowane w bezpo ś redniej blisko ści uj ęć wody.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów u żytkowych produktu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility yalue of the product

Wytwórca / producer:
Przedsi ę biorstwo Handflowe KETZ Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
30-732

Kraków

ul Pułkownika Dąbka 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek I this certificate issued for
Przedsi ę biorstwo Handflowe KETZ Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
30-732
Kraków
ul. Pułkownika D ąbka 8
Atest mo że by ć zmieniony lub unieważ niony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stron ę . Niniejszy atest traci wa ż ność

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motiyation. The certificate
loses its yalidity after 2021-06-27 or in the case

po 2021-06-27 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 27th June
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Ś rodowiska NIZP-PZH / Department of Enyironmental Hygiene NIPH-1\11H
e-mail: sek-zhkpzh.goy.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.goy.pl , e-mail: dyrektorpzh.goy.pI
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

