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Deklarujeme, že níže uvedené produkty: 
 
41139 (IS100), 11016 (PF516)
2171120 (FFA11.20), 2115715
210033509, 210909901 (PL9.01)
(OPNI280.03), 2102225 (PO822.25)
 
1) neobsahují formaldehyd, benzol, lindan, polychlorofenyl, halogenderiváty uhlovodíku
 
2) nejsou klasifikovány jako toxické a jsou ve shod
modifikace či změny produktů
jakékoli toxické látky; 
 
3) jsou ve shodě s evropskou normou EN 71, 
vylučování určitých látek (Sb, As, B
které jsou uvedeny v normě se vztahují k 
roztoku běžné kyseliny chlorovodíkové po 2 hodinách
samotnému nátěru, ale k finálnímu výrobku. P
opatřen finální povrchovou úpravou a v p
neexistuje riziko, že by prahové hodnoty
neobsahuje zakázané prvky. 
 
 
 
 
Technické oddělení 
Vittorio Cadamuro 
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Certifikát 
překlad 

Deklarujeme, že níže uvedené produkty:  

(PF516), 2111820, 2110020, 2179020, 2111199 (PL11)
, 2115715 (WZ768.15), 2136640 (WZ766.40), 1119023

(PL9.01), 11751 (FANI510), 2176030 (OPNI600.30)
(PO822.25) 

1) neobsahují formaldehyd, benzol, lindan, polychlorofenyl, halogenderiváty uhlovodíku

2) nejsou klasifikovány jako toxické a jsou ve shodě s nařízením 1907/2006/EC a 
produktů nevylučují po kompletním vytvrzení a úniku rozpoušt

evropskou normou EN 71, část 3, jež se týká „Bezpečnosti hra
itých látek (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se). Ujišťujeme, že 

se vztahují k množství, které je rozpustné v 0,07
chlorovodíkové po 2 hodinách kontaktu, a nevztahují
finálnímu výrobku. Přesněji řečeno, předmětem testu je výrobek 

en finální povrchovou úpravou a v případě, že nátěr splňuje požadavky
by prahové hodnoty byly vyšší, pokud žádná jiná část 

Výrobce: 
Akzo Nobel Coatings S.p.a. 
Divisione Wood 
Via Spangaro, 1 
300 30   Peseggia, ITALY 

(PL11),  
, 1119023 (PFP746.23), 

(OPNI600.30), 2172803 

1) neobsahují formaldehyd, benzol, lindan, polychlorofenyl, halogenderiváty uhlovodíku; 

1907/2006/EC a případné 
po kompletním vytvrzení a úniku rozpouštědel, 

čnosti hraček“ a 
 prahové hodnoty, 

v 0,07 molárního 
nevztahují se k pouze 

tem testu je výrobek 
ožadavky normy,  

 výrobku 


