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HYGIEN!C CERTIFICATE

WyrÓb / product: Śrulezxł ZMYNAcz PoWŁoK LAKlERNlczYcH
ZMYN Acz PoWŁoK LAKI ERN lczY cH PRoFlT
EKozMYWAcz PoWŁoK LAKIERN lczYcH

ZawierĄqcy / containing: dimety|osu|fotlenek, estry dikarboksy|owe, celulozę

Pzeznaczony do / destined: stosowaniawewnątrzinazewnątrzbudynkow do usuwania starych powłok

f; !::lur*h 
z podłozy: m i nera|nych, stalowych, drewnianych, n iektÓrych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu nasĘpujących
warunkÓw / is acceptab|e according to hygienic criteria with the fo||owing conditions: 

-

Na opakowaniu wyrobu na|eŻy umieŚcic etykietę w języku po|skim zawieĘqcqza|ecenia
dotyczące ŚrodkÓw ostrożnoŚci wg kafi charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi. Wyroby pzechowywaĆ w miejscu niedostępnym d|a dzieci.
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, na|eŻy wietrzyc do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaje się do uzytkowania.

WytwÓrca / producer:
' 'Bird'' S.C. L. Piwoński, |. Gólcz
87-7Oo A|eksandrów Kujawski
ośno Drugie 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
"Bird- S.C' L. Piwoński, |. Gó|cz
87-700 A|eksandrów Kujawski
ośno Drugie 24

Data wydania atestu higienicznego: 18 stycznia2010

The date of issue of the certificate: 18th January 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bezzgody NIZP-PZH jest zabronione.

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 20{5.o1-18
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancetled after approprlate motivation.
The ceńificate loses its va|idity after 2o15-o1-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.
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