
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

-Panstwowy Zaklad Higieny
ATEST

NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO 
PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY

(CERTIFlCATE OF THE NA TlONA L lNSTITUTE OF PUBLIC HEALTH -NATIONAL
lNSTlTUTE OF HYGlENE)

Nr PZH/HT- 2314/2009

Wyrób (Produet): Proszek gasniczy DELEI FIRE ABC

Zawierajacy (Conlaining): wg dokumentacji przedstawionej do oceny

Producent wyrobu (ManuJaclurer):

Dystrybutor wyrobu (Dislribulor):

Suzhou Wuxian City Synthetic Chemical Factory,
Mudu Town, Wuxian City, Suzhou City Jiangsu
Province, Chiny

BOXMET-TRADE Sp. z 0.0.
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51

Zakres stosowania wyrobu (Range oJuse): Srodek gasniczy

Wyzej "ymieniony wyrób uzyskal pozytywna ocene
Zakladu Toksykologii ,~rodowiskowej Narodowego
lnstytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu
Higieny w zakresie bezpieczenstwa dla ludzi i
.,'rodowiska. pod warunkiem uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub
instrukcji stosowania. Niniejszy atest nie dotyczy
warto.\:ci uzytkowych ocenionego produktu.

Niniejszy atest traci waznosc w przypadku
wprowadzenia zmian w skladzie chemicznym "~vrobu
lub gdy zostana wprowadzone zmiany do tresci etykiety
lub instrukcji stosoivania.

Niniejszy atest nie zastepuje innych dokumentów. które
moga byc }Iymagane przepisami moze byc cofniety w
przypadku ujawnienia no"ych. niekorzystnych dla
czlowieka lub .\:rodowiska wla.,'ciwosci wyrobu.

Wyzej wymieniony }Iyrób zostal wpisany do ba=)'
danych pod numerem: 2314/2()()9.

Atest jest wazny do dnia 09'()6. 2014 roku.

The above mentioned producI was posilive~v evalualed
by Ihe Deparlmenl of Environmenlal Toxicology (~rIhe
Nalionallnstitute of Pub/ic Heallh - Nalionallnslilule
of Hygiene as safe for man and the environmenl when
used accordingly lo its destination and inslructions
provided in the label or instruction 0/ use. This
cerlificate has no relation or bearing as lo Ihe merils of
Ihe evalualed product.

This certificale looses ils validity in case of any change
in chemical composilion of the pro ducI or in Ihe label
and/or user instructions is introduced.

This cerlificate does nol replace olher documenls
which may be ob/igatory by Ihe law and may be
revoked when new undesirable properlies ol Ihe
prodUCI/or man and/or environment are disclosed.

The above menlioned product has been introduced into
Ihe database with the number: 2314 /2f}()9.

This certiticate is valid until 09.116.2014.
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