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Ceńifikačný orgán pre ceÍtiÍikáciu vlýĺobkov _ Akreditovaný podľa EN 4501 1
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zo dňa 15.02.2013

Viýrobok: lnteriérovémaliarskenáteryVuLMslMALEx,VULMTH|STOM
Penetračná náterová látka VULMPROPEN
čistiaci prostľiedok VULM ANTIGRAFFITI

Výobca: VULM BloTEcHNoLoGY s. r. o. lto: 31641539
Tuhovská í8' 83í 06 Bratislava

Miesto rnýroby: VULM BloTEcHNoLoGY s. r. o. lČo: 31641539
986 0í Biskupice 24ł

Tento výrobok bol podrobený certifikácii v súlade s postupom TsÚs, ako akreditovaného
certifikatného orgánu na certifikáciu tlýrobkov a

preukazuje, Že vtastnosti výrobku:
priľnavosť k podkladu (betÓn, drevotrieska, sadrokartln), oderuvzdornosť, uvoľňovanie škodlivín do
prostredia (vyhotovená karta bezpeěnostných Údajov) -a vlastnosti čistiaceho prostriedku:
tlýtokový čas, hustota, čistiteľnosť graffiti, uvoľňovanie škodlivín do prostredia (vyhotovená karta
bezpečnostných Údajov) - zodpovedajú týmto kritériám:

sTN 73 2577: 1981, sTN 73 2582: 1983, zákon Ö,. 67t2o1o Z. z., Technický list VULMSIMALEX,
Technický list VULMTHlsToM, Technĺcký list VULMPROPEN, Technický list VULM ANTIGRAFFIT|,
vydané VULM BloTEcHNoLoGY, s. r. o', Bratislava, účinnosť od 1112012_

Úeel a podmienĘ použitia výrobku: lnteriérové maliarske nátery VULMslMALEX, VULMTHlsToM
sa pouŽívajÚ na povrchovÚ úpravu omietok, stien stropov a sadrokartónoqých a drevovláknitých
priečok v interiéri. Penetračná náterová látka VULMPROPEN sa pouŽíva ako penetračný náter pod
interiérové maliarske nátery VULMslMALEX, VULMTHlsToM. listiaci prostriedok VULM
ANT|GRAFFIT| sa pouŽíva na čistenie graffiti nástrekov. Vhodnými podkladmi sú pieskovcové murivo,
kabrinec, betónové podklady, tehly, minerálne fasádne omĺetky' _
Tento certifikát je vystavený na základe správy ocertifikácii v'ýrobku č. oooo4lTsusff/2o13 zo dňa
06. 02.2013.

Platnosť certifikátu od: ĺ5. 02.2013 do: bez obmedzenia'

Súčasťou certifikácie uýrobku sÚ priebeŽné inšpekcie a odber woriek na kontrolné skrišky v intervale
jedenkrát za 12 mesiacov.

Upozornenie:
RozmnoŽovat'certifikát výrobku je moŽné len vcelku, jeho časť len so súhlasom certifikačného orgánu.
ZneuŻĺtie certifikátu bude certifikaěný orgán postihovať podľa ustanovení príslušných zákonov.
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