
NARoDoWY INSTYTUT ZDRoW|A PUBLlcZNEGo PzH
- Państwowy lnstytut Badawczy

National lnstitute of Public Health NlH - National Research lnstitute

ATEST HlGlENICZNY B.BK.60111.0536.2022
HYGlENlG cERTlFlcATE oRYGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH NlH - NATIoNAL RESEARGH lNsTlTUTE

Wyrob / product: CeluIozowy materiał izolacyjny według ETA-04/0080: lsocell for you

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

włokna celulozowe, wodorotlenek glinu, kwas borowy (do 3%)

profesjonalnego stosowania do ocieplania stropodachów

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W trakcie prac montażowych i eksploatacji produkt nie może przedostawać się do wnętz pomieszczeń. Wyzej
wymienione zastosowanie wyrobu powinno być zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymijakim
powinny odpowiadac obiekty orazzasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. Atest nie dotyczy
parametrow techn icznych wyrobow.

Wytworca / producer:
Dómmstatt GmbH

10245 Berlin
Markgrafendamm 1 6, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

4U lzolacje Sp. z o.o,
93-564 Łódż
ul, Wieniawskiego 40l102

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowod ów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2027.09.23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 23 wześnia 2022

The date of issue of the ceńificate. 23rd September 2022

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska N|ZP PZH - PlB / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH NlH - NRl

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

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after2027.09.23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

z a kł a d u, 
" 

r r, #j{i,Y#! z d ro w otgó g o
środowiska L{

, ^ .(^ 
lłl

? r,p. 
^**1\ę-r-K-

dr hab. Jolanta So/ecĄa, prof. N|ZP PZH-PIB


