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Wyrób I product:

Preparat

Zawierający
containing:

-

ORYGINAt.

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

TYFOCOR L, TYFOCOR LS

glikol propylenowy

I

Przeznaczony

do

stosowania

jako Środek przeciw zamarzaniu i ochrony przed korozją do napełniania instalacji
systemów solarnych, systemów grzewczych oraz systemów do podgrzewania ciepłej wody
uŻytkowej

I destined:

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbdnych Środków ostroŻnoŚci, w tym
ochrony oczu i skóry przed kontaktem z preparatem. Podczas pracy nalezy unikaĆ wdychania par preparatu. Na
opakowaniu wyrobu nalezy zamieŚciĆ etykiet w jzyku polskim, zawierająca zalecenia dotyczące Środków
ostroŻnoŚci, zgodnie z kartą bezpieczeństwa wyrobu i obowiązującymi przepisami prawnymi. W szczególnoŚci
powinna ona zawieraĆ ostrzeŻenie, e wyrób jest szkodliwy dla zdrowia, a jego spoŻycie grozi zatruciem. Przed
zastosowaniem wyrobu nalezy sprawdziĆ szczelnoŚĆ instalacji i wykluczyĆ mozliwoŚĆ przedostania się preparatu do
podgrzewanej wody. Wyrób naleŻy chroniĆ przed dostępem dzieci.Atest higieniczny nie dotyczy parametrów
technicznych wyrobów J Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products

Wytwórca / producer:
TYFOROP CHEMIE GmbH
0-20537

Hamburg

Anton Rene -Ree -Weg 7,

Niniejszy dokument wydano

na

wniosek / this certificate issued for:

Robert Bosch
02- 231

Niemcy

Sp.

z o.o.

Warszawa

ul. Jutrzenki 105

byĆ zmieniony lub uniewaniony Po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci wanoŚĆ
Po 2022.10.14 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Atest moźe

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate

of

validity after 2022.10.14 or in the case
changes in composition or in technology

of

production.

loses its

Kierownik

Data

wydania

atestu

higienicznego:

The date of issue of the certificate:

14

paŹdziernika 2019

14th October

Zakładu

Bezpiczeństwa
Srodowiska

2019

.„

„.

2cc,1

dr hab. Jolanta

Zakład

Zdrowotpego

Solech"p,

prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego /To contact regarding this hygienic certificate
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlZP -PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
OO-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / OO -791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek -zhkpzh.gov.pl tel. ±4822 54-21-354, +48 22 54-21-349
.

