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Wyrób / product: PĘn GHEMPUR 2-5 (płyn do barwienia wody)

sól sodową fluoresceiny

barwienia wody w celu badania nieszczelności wodnych układów zamkniętych m,in, w

ciepłown iach i elektrociepłowniach

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu nastęPującYch warunkÓw

/ the above_named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania zawodowego z zachowaniem niezbędnych Środków ostroŻnoŚci

zapobiegającycn zanieĆzyszczeniu oczu i skóry. Srodka nie należy stosować w systemach wodY Przeznaczonej do

spożycia przezludzi,
Ńa opat<owaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące ŚrodkÓw ostroŻnoŚci w9

kańy charakterystyki wyrobu, zgoOńie z bOÓwiizującymi przepisami prawnymi, Wyroby przechowywac w miejscu

niedostępnym dla dzieci.
Atest niJ oótyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic ceńitióaie does not apply to technical parameters and utility of the Product.

Wytworca / producer:
Firma CHEMPUR Marcin Piątek

41-940 Piekary Śląskie

ul. Jana Lońza 70 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

Firma CHEMPUR Marcin Piątek
41-g4O Piekary Śląskie

ul. Jana Lońza70 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawienlu stosownych dowodów plzez after appropriate motivation. The ceńificate
ltórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2023.02.04 or in the case
po zóz1,oz,o4 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: 4 lutego 2020

The date of issue of the ceńificate: 4th February 2020

Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotąego.,
Środowiska ; , ,
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dr hab. Jolanta Soleck'h, prof, NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificaie

ZakładBezpieczenstwa Zdrowoineio śiooowiska N'1ZP-PZH7 Department of Environmental Health and SafetY NlPH-NlH

00-791 Warsżawa, ul.Chocims ka 24 t 00-7 91 Warsaw, Chocimska 24, P oland

e-mail: sek-zhk@pzh gov.pl 1ę1. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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