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ATEST
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO 

PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY
(CERTIFlCATE OF THE NA TlONA L lNSTlTUTE OF PUBLIC HEALTH - NA TlONA L

lNSTlTUTE OF HYGlENE)

Nr PZH/HT-2210/2008

Wyrób (Product): Pianotwórczy srodek gasniczy FireFilm Premix 3% AFFF

Zawierajacy (Containing): wg dokumentacji przedstawionej do oceny

Producent wyrobu (Mal1l!fÓctllrer): Shanghai Kidde Fire Fightin Co., Ltd.
No. 508, Tang'an Road, Tangzhen Industria' Park,
Pudong New Area, Shanhai, 201203, PRC

Dystrybutor wyrobu (Distriblltor): BOXMET-TRADE Sp. z 0.0.
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51

Zakres stosowania wyrobu (Range qluse): Srodek gasniczy

Wyzej wymieniony wyrób uzyskal pozytywna ocene
Zakladu Toksykologii Srodowiskowej Narodowego
Instytutu Zdrowia Puhlicznego - Panstwowego Zakladu

Higieny w zakresie bezpieczenstwa dla .ludzi i
srodowiska. pod warunkiem uzytkowania zgodnie z
pr::e::nac::eniem i ::aleceniami podanymi 1V etykiecie lub
instruhji stosowania.

Niniejszy atest traci waznosc w przypadku
wprO\vadzenia ::mian w skladzie chemicznym w:vrobu
lub gdy zustana wprowadzone zmiany do tresci etykiety
luh instrukcji stosowania.

Niniejszy atest nie zastepuje innych dokumentów. które
moga byc wymagane przepisami muze byc cofrziety w
przypadku t!iawnienia nowych. niekorzystnych dla
czlowieka lub sroduwiska wlasciwosci wyrobu.

Wyzej wymieniony wyrób zostal wpisany do bazy
danych pod numerem: 2210/7008.

Atest jest wazny do dnia 17.lU. 20 I.1 roku.

Warszawa. dn.: 27.03.2008 r.

The ahove mentioned product was positiveiy emluated
by the Department ol Environmental Toxicology ol' the
Nationallnstitute ol' Puh/ic Health - National111Stitute
ol' Hygiene as sa(e for man and tllC environment when
used accordingly to ilS destination and i11Structions
provided in the label Ol'instruction ol' use.

This certificate looses its mlidity in case ol' any change
in chemiad composition ol' the product Ol' in the lahel
and/ol' user instructions is introduced.

This certE{icate does not rep lace other documellts
which may he ohligatOl)' hy tlle law and may he
revoked when new undesirahle properties ol' the
productfor man and/ol' environment are disclosed.

The ahove mentioned product has heen introduced il1to
the datahase with the numhel': 77/0/2008.

This certificate is valid unti! 27.113.2111.1.

Prof. dr hab. Jan K. Ludwicb


