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ATEST H!G!ENlczNY
HYGlENIc cERTlFlcATE

Wyrób / product: NOB|LES KOREKTOR PR

HIVB/00 63l03l20l5
oRYGlNAŁ

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its vaIidity after 2020-03-17 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

ZawierĄący
/ containing:

diizocyjaniany, solwent naftę, trimetylobenzen i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta do emalii Nobiles Autorenolak
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścic etykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wyroby finalne zawierające Nobiles Korektor PR podlegają odrębnej ocenie higienicznej.

Atest higieniczny nie doĘczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utiliĘ value of the product

Wytworca / producer:

NOVOL Włocławek Sp. z o.o.

87-800 Włocławek

Al. Kazimierza Wielkiego 18

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

NOVOL Włocławek Sp. z o.o,
87-800 Włocławek

Al. Kazimierza Wielkiego 18

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-03-17 ]ub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu,

Data wydania atestu higienicznego: 17 marca2015

The date of issue of the ceńificate: 17th March 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione,

www.pzh.gov.pl
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