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Wyrob / product: BACT-o-CREOsol

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

mieszaninę szczepow bakterii saprofitycznych, sole mineralne, substancje biogenne, nośniki

usuwania składnikow oleju krezolowego, w tym związkow ropopochodnych (węglowodorow
aromatycznych i alifatycznych mono- i policykliczne) z gleb in situ lub na pryzmach i płytach
bioremediacyjnych oraz z drewna zaimpregnowanego kreozotem

Wymieniony wyzej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrob stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem niezbędnych środkow ostrozności w tym
ochrony oczu, skory, gornych drog oddechowych przed kontaktem z preparatem. Na opakowaniu preparatu nalezy
umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą informacje o środkach ostrozności wg karty bezpieczenstwa wyrobu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do kazdego opakowania powinna byc dołąĆzona instrukcja
stosowania i przechowywania preparatu' Preparat nie moze byc stosowany W poblizu ujęc wody przeznaczonej do
spozycia' kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zbiornikow przezna;zonych do hodowli ryb. Przed
zastosowaniem preparatu do gruntu nalezy uzyskac zgodę właściwego organu administracji do spraw ochrony
Środowiska' Wyrob przechowywaĆ w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Atest nie dotyczy walorow uzytkowych wyrobu.

Wytworca / producer:
BACTrem Sp. z o.o.

02-096 Warszawa
ul. Miecznikowa 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BACTrem Sp. z o.o.
02-096 Warszawa
ul. Miecznikowa 1

Atest może by zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowod w przez
kt rąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023-10-12 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologil wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 12 paŻdziernika 2018

The date of issue of the certificate'. 12th October Z0i8

NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczenstwa Zdrowotnego Środowiska NlZP-PzH / Department of Envirorlmental Health and Safety NlPH_NlH

00-791 warszawa, ul.chocimska 24 I 00-Tgl warszawa, chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 S4-21-Z|T

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2023-10-12 or in the case
of changes in composition or in technotogy
of prgduction.
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