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HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGlNAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: DROGOWE KATIONOWE EMULSJE ASFALTOWE SERII C60..., C65..., C69....

ZawierĄący
/containing:
Pzeznaczony
/

destined:

do

asfalt naftowy, n-alkilotrietylenodiaminę,

składnikiwgdokumentacjiproducenta

kwas solny, kopolimer butadienowo-styrenowy

i inne

profesjonalnego stosowania do powierzchniowych utrwaleń, złączania warstw asfaltowych,
remontów cząstkowych, mieszanek mineralno-emulsyjnych, recyklingu nawierzchni, cienkich
warstw układanych na zimno

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu wyrobu należy umieŚcic etykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków
ostrożnościwg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi' Wyrób przechowywaĆ
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wyrób do stosowania wyłącznie w budownictwie drogowym - nie moze byc Źródłem emisji lotnych związków
organicznych i uciążliwej woni do wnętrz pobliskich budynków.

Atest higieniczny nie dot' parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utiliĘ value and allergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:
Przedsiębiorstwo Drogowo - nżynieryjne''KAR EX"
l

62-800

Kalisz, ul. Piwonicka '12
ZlS ociąŻ ul. Torowa 16' 63-460 Nowe Skalmierzyce
Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Drogowo - nżynieryjne " KAR EX'
Kalisz, ul. Piwonicka'12
l

62-800
ZlS ociąŻ

ul. Torowa

16' 63-460 Nowe Skalmierzyce

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieni u stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023-02-27 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 27 lutego 2018
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The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
Ioses its validity after 2023-02-27 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
Kierownik

ceńificate: 27th February 2018

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo cońtact regarding this hygierfrc certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlZP-PzH i Depańment of Environmental Health and
00-79'1 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warszawa, Chocimska Ę4, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

