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Wyr6b / product: Farby 5zybkoschn'lce RAPID:
- RAPID LAKIER - do malowania drewna i metalu
- RAPID EMALIA - do malowania drewna i metalu
- RAPID GRUNTOEMALIA - do malowania drewna i metalu

Zawierajqcy / containing: zywic~ alkidowq, ksyleny (do 20%), izopropanol, octan butylu, octan etylu, wypetniacze
mineralne, barwniki i inne sktadniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta dla
poszczeg61nych wyrob6w

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nast~pujqcych
warunk6w / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescic etykiet~ w j~zyku polskim zawierajqcqzalecenia
dotyczqce srodk6w ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawnymi. Wyroby przechowywac w miejscu niedost~pnym dla dzieci.
Pam ieszczen ie, po zastosowaniu wyrobu, nalezy wietrzyc do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaje si~ do uzytkowania.

Wytw6rca / producer:

MALEXIM - 2 Andrzej G6rzynski i Wsp61nicySp. J.
03-879 Warszawa

ul. Przectawska 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MALEXIM - 2 Andrzej G6rzynski i Wsp61nicySp. J.
03-879 Warszawa

ul. Przecfawska 5

Atest moze bye zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowod6w
przez kt6rqkolwiek stron~. Niniejszy atest traci waznose po 2015-01-26
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 2015-01-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 stycznia 2010

The date of issue of the certificate: 26th January 2010

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

www.pzh.gov.pl
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