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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH 
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Ch xim>Ka '" -"91 Warsaw » Phone (22) 5421354; (22) 5421349 •  Fax (22) 5421287 •  e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0463/01/2013
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

Wyrób / product: Sztywna pianka poliuretanowa Baymer® Spray AL800 (Baymer® Spray
AL800+ Desmodur® 44V20L)

Zawierający 
/ containing:

Przeznaczony do 
/ destined:

diizocyjaniany, tris(2-chloroizopropylo)-fosforan, produkt reakcji formaldehydu z 4,4'-(propano-2,2- 
diylo)difenolem i 2-hydroksyetyloaminoetanolem, polieter na bazie aminy aromatycznej, 
pentafluorobutan, dietanoloaminę, dodatki

profesjonalnego stosowania w budownictwie, zgodnie z zaleceniami producenta - do izolacji 
mroźni, chłodni oraz przechowalni owoców i warzyw (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg 
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadaje się do użytkowania.
Obrót produktem musi być zgodny z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1493/2007 z dnia 17 
grudnia 2007 r. określającego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych 
gazów cieplarnianych.

Wytwórca / producer:
Bayer MaterialScience B.V.

Korte Groningerweg 1a 

NL - 9607 PS Foxhol, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ,
Bayer MaterialScience A/S 
DK-5450 Otterup

Kronborgvej 24, Dania

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-05-16
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. 
The certificate loses its validity after 2018-05-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 maja 2013 

The date of issue of the certificate: 16th May 2013

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

Kierownik 
Zakładu Higieny Środowiska

y  dr Bożen^Kroguiska

w w w .p z h .g o v .p l

mailto:sek-zhk@pzh.gov.pl
http://www.pzh.gov.pl

