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ATEST
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY
(CERTIFICATE OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE)

Nr PZH/HT-2869/2014
Wyrob (Product):

SRODEK GASNICZY FUREX AFFF Kartusche

Zawieraj^cy (Containing):
Producent wyrobu (Manufacturer):
Dystrybutor wyrobu (Distributor):

wg dokumentacji przedstawionej do oceny
CALDIC Deutshland GmbH & Co. KG
Am Karlshof 10,40231 Dusseldorf-Niemcy
KZWM Ogniochron S.A.
til. Krakowska 83 c, 34-120 Andrychow

Zakres stosowania wyrobu (Range of use): Srodek gasniczy w gasnicach przenosnych, pozary typu
AB
Wyzej wymieniony wyrob uzyskal pozytywnq ocen%
Zakladu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu
Higieny w zakresie bezpieczenstwa dla ludzi i
srodowiska, pod warunkiem uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub
instrukcji stosowania. Niniejszy atest nie dotyczy
wartosci uzytkowych ocenionego produktu.

The above mentioned product was positively evaluated
by the Department of Toxicology and Risk Assessment
of the National Institute of Public Health - National
Institute of Hygiene as safe for man and the
environment when used accordingly to its destination
and instructions provided in the label or instruction of
use. This certificate has no relation or bearing as to the
merits of the evaluated product.

Niniejszy
atest trad waznosc w przypadku
wprowadzenia zmian w skiadzie chemicznym wyrobu
lub gdy zostanq wprowadzone zmiany do tresci etykiety
lub instrukcji stosowania.

This certificate looses its validity in case of any change
in chemical composition of the product or in the label
and/or user instructions is introduced.

Niniejszy atest nie zaste^puje innych dokumentow, ktore
mogq bye wymagane przepisami moze bye cofniqty w
przypadku ujawnienia nowych, niekorzystnych dla
czlowieka lub srodowiska wlasciwosci wyrobu.

This certificate does not replace other documents
which may be obligatory by the law and may be
revoked when new undesirable properties of the
product for man and/or environment are disclosed.

Wyzej wymieniony wyrob zostal wpisany do hazy
danych pod numerem: 2869/2014.

The above mentioned product has been introduced into
the database with the number:2869/2014.

Atest jest wazny do dnia 21.03.2019 roku.

This certificate is valid until 21.03.2019.

Warszawa, dn.: 21.03.2014 r.
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