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oRYGlNAŁ

Wyrób / product: Dwukomponentowy system surowcowy typu Purex WG i NG

oraz Purex B do produkcji piany otwańokomórkowej

Zawieralący
/

poliole, utwardzacz diizocyjanianowy

containing:

przeznaczony
/

destined,

do

wytwarzania poliuretanowych izolacji termicznych i akustycznych w budownictwie, w tym ścian,
sufitÓw, Podłóg, strychow, poddaszy oraz elementów instalaclizbiorników (bez konta(tu z
żywnościąi wodą przeznaczonądo spożycia)

WYmlentonY wyze1 produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the łoliowing conditions:
Wyroby przeznaczone do stosowania zawodowego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności,w tym
ochrony
skóry, oczu i dróg oddechowych przez kontaktem z wyrobami i ich parami. Prace zzastosowaniem wyionow
należy '
ProwadziĆ na wolnYm Powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas ich tnvania nie
PowinnY PrzebYwac osoby Postronne. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych po ,"yxonańlu izolacji należy
wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do uz;łtku,

Wytworca / producer:

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z

60-003

o,o.

Poznań

ul. Wołczyńska 43

Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this certificate issued for:

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z

60-003

Poznan

o.o,

ul. Wołczyńska 43

Atest moŻe bYĆ zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
pnez którąkolwiek stronę. Nin iejszy atest traci ważnośćpo 201 8-12-1 6
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2018-12-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 16 grudnia2013

The date of issue of the ceńificate: 16th December 2013
Reprodukowanie,

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digjtalizacja Atestu Higienicznego
bez zgody NlzP-PZH jest zabronione.

W ce|ach marketingowych

www.pzh.gov.pl

