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HYGIENIC CERTIFICATE
ORYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrób/ product:

Preparat gruntujący: MASTER BRICK GROUND

Zawierający
/ containing:

żywicę styrenowe-akrylową, wypełniacze, biocydy, wodę

Przeznaczony do
/ destined:

gruntowania podłoża przed nałożeniem tynku

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
I the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do
użytkowania.

A�est higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca/ producer:
Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Mienia 291, 05-319 Cegłów
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Mienia 291, 05-319 Cegłów
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-11-14 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2021-11-14 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

14 listopada 2016
14th November 2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego/ To contact regar ing this hygi nic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH t Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287
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