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NARODOWY l NSTYTUT ZDROWIA PUBLlCZNEGO
Państwowy Zaktad Higienv

Zaktad Higieny Srodowiska

ATH§T HI$lEFil§ż|NY HK/B/0059tOlt2Ot6
HYGlENlc cERTlFlcATE oRYG|NAŁ

NATIoNAL |NSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYG|ENE
oRYGlNAŁ

Wyrob / product: NOB|LES FELGA emalia ftalowa do metalu; półpołysk SREBRZYSTA
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żywicę: alkidową, ftalową i melaminowo-formaldehydową, ksylen (do 23%), benzynę ciężką
obrabianą wodorem

Pzeznaczony do ochronno-dekoracyjnego malowania felg i w innych powierzchni samochodowych
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

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

Na opakowaniu nalezy umieścić etykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kaĘ charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytworca / producer:
NOVOL Włocławek Sp. z o.o,

87-800 Włocławek

Al. Kazimierza Wielkiego 18

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

NOVOL Włocławek Sp. z o.o.
87-800 Włocławek

Al. Kazimieza Wielkiego 18

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2021-03-24 or in the case
po 2021-03-24 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 marca2016

The date of issue of the ceńificate: 24th March 2016

kierownik

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hygiene NlPH-NlH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.p| 1g1. +48 2254-21-354, +482254-21,349,fax: +482254-21-287
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