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Wyrob /

product: oprawy oświetleniowe:
System: CYBERIA LN

ZawierĄący
/

containing:

Przeznaczony do
/

destined:

e|ementy a|uminiowe |akierowane proszkowo farba poliestrową, żywicę po|iuretanową i inne
składniki wg dokumentacji producenta

stosowania w budynkach mieszka|nych, użytecznościpublicznej, obiektach słuŹby zdrowia,
magazynach wysókiego składowania orazzakładach przemysłowych w tym branzy kosmetycznej
i spozywczej

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

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrovllazdnia26 czerwca 2012r' ( Dz. U. 2012r.,poz'739 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny ..
odpowiadać pod wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośc
Ieczniczą.

a|ergizujących wyrobu
Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, wa|orów użytkowych i oceny właściwości
properties of the product
/ Hygienic ceńificate does not apply to technica| parameters, uti|iĘ va|ue and a||ergenic

Wytworca / producer:
ES-SYSTEM S.A.

30-701

KrakÓw

Łffi

u|' Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
ES-SYSTEM S.A.

30-701

Kraków

ul. Przemysłowa 2

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po
przedstawienlu stosownych dowodów przez
i<tórąkolwiek stronę. Niniejszy dtest traci ważność
po zózg.oz-z8 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or canceI|ed
after appropriate motivation. The ceńificate
Ioses its validity after 2023.02-28 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 Iutego 2018

The date of issue of the ceńificate: 28th

February
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding tilis hygieniócertifLca'te
N
Zakład Bezpieczeństwa zd;;ńoin"óo Śiodowiska Ńzp-pzHl Depańment of Environmental Hea|th and Safety
24,
Poland
Warszawa,
Chocimska
24
I
00-791
ul.Chocimska
Warsziwa,
OO-791
+48 22 54-21-287
e-mai|: sek-zhk@pzh.gov.p| 1ę1' +48 22 54.21.354, +48 22 54-21-349, 13x.

