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Wyrób / product: Zestaw 3 powłok lakierniczych: ALMAGOAT coNcRETE -
bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy; ALMACOAT FLOOR -
bezrozpuszcza l n i kowa hyd ro izolacja pol imoczn i kowa
ALMACOAT UV PROTECT - poliuretanowa farba nawierzchniowa

Zawierający
/ containing:

Data wydania atestu higienicznego: 14 maja2014

The date of issue of the ceńificate: ,14th May

Przeznaczony do stosowania jako powłoki w basenach kąpielowych, instalacjach jacuzzi i spa, oczkach wodnych,
/ destined: fontannach, instalacjach p-poż,, w zbiornikach i rurociągach wody technologicznej i ścieków,

systemach ochrony wód gruntowych

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 ostrozności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,

oRYGlNAŁ

żywicę epoksydową, eter glicydowy, poliaminoamid, alkohol benzylowy, glikol propylenowy,
polioksypropylenodiaminę

Wytworca / producer:
ALMA-COLOR Sp. z o.o.

83-140 Gniew

ul. Krasickiego 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ALMA-COLOR Sp. z o.o,
83-,140 Gniew

ul. Krasickiego 8

Atest moŻe być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność po 2o19-05-14
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2019-05-14
or in the case of changes in composition or in technology of production.
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Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlzP-PZH jest zabronione,

www.pzh.gov.pl
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