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ATEST HlGlENlczNY HlvBlu8o3lrll n0ś
HYGlENlc GERT|FIGATE oRYGINAŁ

WyrÓb / product: Zestaw wyrobów do wykonywania okładzin elewacyjnych systemu
IZOFLEX: pĘtki IZOFLEX, klej lzoFLEx-sK, środek gruntujący lzoFLEX-
Grunt

Zawierający piasek kwarcowy, węglan wapnia, żywice akrylowe, biocydy (ponizej 0,2%) i inne składniki

/ containing: według dokumentacji producenta

Przeznaczony do stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta wewnątrz i na zewnąti^z budynkow

/ destined: mieszkalnych i uzyteczności publicznej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw

/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zastosowanie wyrobÓw musi byÓ zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu' w ktÓrym tncją one byc uzytkowane'
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyroby muszą spełniać wymagania rozporzączenia Ntinistra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U ' 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółc-,wych 'qlmagań' jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą-
W czasie i po zastosowaniu wyrobów pomieszczenie należy wietrzyĆ do zaniku charakterystycznego zapachu i po

tym czasie nadaje się do uzytkowania.
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Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu 7, 
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/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product f. ,- 
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Wytworca / producer:
IZOTECHNIKA SP. z o.o.

47-300 KraPkowice

, ul. Limanowskiego 53

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

IZOTECHNIKA SP. z o.o.
47-300 KraPkowice

ul. Limanowskiego 53

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodóut przez after appropriate motivation' The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó loses its validity after 2020-07-14 or in tńe cas'e
po zózo-oz-,l4 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production'

oRYGlNAŁ

Data wydania atestu higienicznego: '14 lipca 2015

The date of issue of the ceńificate. 14th July 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach rnarketingovvych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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