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Wyrób /

product Elastyczny piaskowiec KwarcStone

Zawieralący
/

ziarno piaskowca, natuiblne kruszywo kwarcowe

containing:

Pzeznaczony do
/

stosowania w budownictwie jako elastyczne płytki na elewacje zewnętrzne oraz do wnętrz (bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością)

destined:

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

-bezzastżeżeń

Atest hlgieniczny nie dot. parametrów technicżnych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących r^łyrobu
/ HYgienlc ceńificate does not apply to technical parameterc, utility value and allergenic propeńies of the product

Wytwórca / producer:

KRASSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dobiesławice 85
28-512 Bejsce

Niniejszy dokurnent wydano na wniosek

/ this certificate issued for:
KRASSYSTEM Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Kras - Prezes Zarządu
Dobiesławice 8S, 28-SlŻ Bejsce
]

Atest może być zmieniony lub uniewdniorry po
przedstawieniu stosownych dowodów pzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traei ważność
po 2022Ą6-23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii vt4[twazania wyrobu.

kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca2017

The date of issue of the certificate: 23rd

June

The ceńificate may be corrected or canceIled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses G vaiioity after 2022Ą6-23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Depańment of Envirortmentat Hygieió NlpH_NlH
e_mail: sek_zhk@pzh.gov,pl tel, +48 22 54-2.|-354, +48 22 54-2'|-!9, fax: +48 22 54-21-287

00-791Warszawa, ul. Chocimska24,tel.: +48 22 849 7612, faks +4822849 74 84,
www.pń.gov.pl, e-mai| : dyrektor@pzh.gov.pl

