
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH 
- Panstwowy lnstytut Badawczy 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - National Research Institute 
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska 
Department of Environmental Health and Safety 

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0485/21 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAt 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEAL TH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE 

Wyr6b / product: Lacryl Tiefgrund ELF 595, Lacryl Hydro-Gel ELF 695, Vitabase 9002 

Zawierajqcy 
/ containing: 

kopolimer akryl/styren , wod~, dodatki 

Przeznaczony do 
/ destined: 

stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, w tym oswiatowo
wychowawczych (szkoly, przedszkola, zlobki), sluzby zdrowia (szpitale, laboratoria, 
pomieszczenia zabiegowe ) oraz w zakladach produkcyjnych, uslugowych, magazynach 

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nast~pujqcych warunk6w 
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescic etykiet~ w j~zyku polskim, zawierajc1cc1 zalecenia dotyczc1ce srodk6w 
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywac 
w miejscu niedost~pnym dla dzieci. W czasie i po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie nalezy wietrzyc do zaniku 
charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje si~ do uzytkowania. W przypadku stosowania w obiektach 
sluzby zdrowia wyr6b musi spelniac wymagania Rozporzc1dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. /Dz. U. 
2019 poz. 595/ w sprawie szczeg6/owych wymagar'l, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzc1dzenia 
podmiotu wykonujc1cego dzia/alnosc leczniczq. 

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w uzytkowych i oceny wtasciwosci alergizujc\Cych wyrobu 

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

Wytw6rca / producer: 
Brillux GmbH & Co. KG 

48163 Münster 

Weseler Strasse 401, Niemcy 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
00-246 Warszawa 

ul. Miodowa 14 

Atest moze byc zmieniony lub uniewazniony po 
przedstawieniu stosownych dowod6w przez 
kt6rctkolwiek stron~. Niniejszy atest traci waznosc 
po 2026.09.14 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 14 wrzesnia 2021 

The date of issue of the certificate: 14th September 2021 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after:2026.09.14 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Kierownik 
Zakladu Bezpieczenstwa Zdrowotne 0 

$rodowiska 

z_"tr-~c~<,:~ -
dr hab. Jo/anta So/ecka,, prof NIZP PZH-P/8 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate 
Zak!ad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - Piß/ Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI 

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland 
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349 
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