
  
De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed 
vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van 
derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschafte informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt 
vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke 
bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd 
op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen 
verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze 
algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
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Niet-giftigheidsverklaring Stabipol

Atlas Acomba bv verklaart hierbij dat materiaal onder de naam Stabipol, vervaardigd uit 
onverzadigde orthoftaalzure polyester hars en glasvezeldraden niet giftig is bij normaal 
gebruik en toont geen gevaarlijk voor vergiftiging voor mens en dier.

Let op bij gebruik:
Bij zagen van polyester ontstaat fijnestof. Geadviseerd wordt om beschermingsmaskers te
dragen. Randen van polyester plaat materiaal kunnen scherp zijn. Geadviseerd wordt om 
handschoenen te dragen. 
Indien u door polyester stof irritatie van de huid ervaart, dient u zich te wassen met schoon
water en neutrale zeep.

Niet-giftigheidsverklaring Stabipol

Atlas Acomfa bv declares that the material denominated Stabipol, made of polyester 
ortophtalic unsaturated resin and glassfiber chopped strands is not toxic in its normal use 
and does not present any danger of toxicity to human being or animals.

Caution in use:
When cutting (sawing) very fine dust is produced. It is suggested to use protective masks. 
Edges could be sharp and gloves might be used when handling cut pieces. 
In case of high irritation due to the dust, use clear water and light soap for rinsing. Same 
for hand cleaning.
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