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DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ART|CLES RESEARCH

00-791 Warszawa, ul. chocamska
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ŚWnnECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATB OF HEALTH QUALITY

,:ś\
,-_!a::

,'

.,

a':-]..,.-.:=-

<\!
\\:

:ś

HaaulLl12

ai:,s.

j-ś.:.:_ś=

...=.:-==
'::lś1. _]]ś{".:_i.]:

',. ,'

ZawierającY/

Containing:

PrzeznaczonY do/ Destined for:

folia kiszonkerska i sibsowo -Pieczarkarska
polieĘlen Sabic LDPE 2l00TN00, 118N00900, barwnik czamy i
siabilizator firmy Schulman, barcmik biĄ firmy Global Colors polska S.
A. i firmy Ampacet - zgodnie z deHaracjąproducenta
do kontaktu z

żywnosciątpu kiszonki, pieczarlrj

Producent/ Manufacturer: MARMA POLSKIE FOLIE
Świadectwo wydano dla/ rnis ceńificate

Sp. z o.o.

is issued to:

MARMA POLSKIE FOLIE
35-030 Rzeszów
Al. Pod kasztanami

Sp. z o*o.

l0

Niniejsze świadectwo możę zostać zmienione lub unięważniorrę po przedstawieniu odpowiednich dowodów
pnezkórąkolwiek stronę. Świadęctwo traci wa:źnośćwprzypadku vprowadzeniazlnianw składzie wyrobu
lub technologii jego prodŃcji. Niniejsze świadęctwo nie dotyczy cech uży&owych wyrobu.

T§s cęrtificąte may be corręctęd

or cancelled after appropriate motivation is preselted. Any change in
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of the
validity of this cęrtificate. This cęrtificate does not concern the functional characteristics of thę product.

Data wystawienia świadectwa: 2012-05-15
/Date of issue/

Świadectwo \ryażne do:

2015-05-14

/The certyficate is valid until/
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This is to certify that the below named product,
having composition as declared by the manufacturer, wben is used according to its purpose,
does not pose hazard to human health.

product:
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Niniejsrym zaświadczasię, źr niżrcj wymienionyryrób
o zadeklarowanym pzez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem, nie stanowi,ggreźrnia dle zdrowia człowieka.
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