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Wyrob / product: PSC 250T Power Smart Coat

Zawieralqcy dyspersjg akrylowq, szklo wodne potasowe, wodorotlenek glinu, mikrosfery szklane, biocydy i

/ containing: inne sktadniki wg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do jako wielosktadnikowy material do izolacji termicznej i ochrony metalowych (wersje HP, ECR,
/ destined: ECE) oraz mineralnych (wersja Build, ECO, ECl, ECF) powierzchni

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spelnieniu nastqpujqcych warunkdw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi byd zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczqcymi obiektu, w kt6rym ma
on by6 montowany. Na opakowaniu wyrobu nale2y umieScid etykietg w jgzyku polskim, zawierajqcq zalecenia
dotyczqce Srodk6w ostro2no5ci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawnymi.
Wyroby przechowywa6 w miejscu niedostgpnym dla dzieci. W czasie i po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie
nale2y wietrzy6 do zaniku zapachu przed oddaniem do u2ytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w u2ytkowych i oceny wla6ciwo6ci alergizujqcych wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytw6rca / producer:

ALPHA CONSTRUCTION AG

6300 zug

Bahnhofstrasse 20, Switzerland

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

RIVER POWER, s.r.o.
702 00 Ostrava
Hlubinska 1378/36, Czech Republic

Atest mo2e by6 zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowod6w przez after appropriate motivation. The certificate
kt6rqkolwiek strone. Niniejszy atest traci wa2no56 loses its validity aiter2027.01.18 or in the case
po 2027.01.18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 18 stycznia2022

The date of issue of the certificate: 18th January 2022

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 I 0G791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariafbk@pzh.gov.pl tel. +4822 il-21-354, +48 22 54-21-Ug
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