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g ranulat EPDM (Unirubber), lepiszcze poliuretanowe

stosowania w obiektach spońowych i rekreacyjnych, fitness, siłrcwniach, na p|acach zabaw,
stze|nicach, wewnątz i na zewnątz pomieszczeń

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

Na opakowaniu wyrobu na|eży umieścić etykietę w języku po|skim, zawierającąza|ecenia dotyczące środków
ostroŹności wg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi' Po zastosowaniu
wyrobu pomieszczenie na|eży wietrzyĆ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wytworca / producer:
"SEMAG" M. Brewczyński, J' Pzybyła, A. Stefaniak Sp.J.
40-542 Katowice
u|. Hubeńa 17A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
"SEMAG'M. Brewczyński, J. Pzybyła, A. Stefaniak Sp.J'
40-542 Katowice
ul. Huberta 17A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważnośó po 20l9-06-26
Iub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytuvarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate |oses its va|idiĘ after 2019-06-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 czerwca2014

The date of issue of the ceńificate: 26th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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Wyrób / product: Nawierzchnie spońowe i rekreacyJne' pł}rty' krawężniki, nakładki,
ograniczniki, cegły, kościz granulatu gumowego EPDM

Zawiera1ący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:
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