Bistvo je očem nevidno:
Navdih ustvarjalnosti.
KEMA - vzeto iz narave.

Pesek za otroško igro (Baby Sand)
Bele barve
Idealen za oblikovanje modelov iz peska
100% opran in presejan
Neoporečen
Preverjena kakovost

www.kema.si
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Poročilo o preiskavi peska
Zavoda za zdravstveno varstvo
Maribor, Inštitut za varstvo okolja.

Skladen z Westfalskim
priporočilom in s smernicami
Urada RS za kemikalije za mivko
za otroške peskovnike in igrišča.
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SPOŠTOVANI!
Pomlad je tukaj… Dnevi bodo daljši, temperature višje in zunaj
bomo preživljali vse
več časa. Otroci se
bodo znova igrali
na svežem zraku
in se v polnem
številu vrnili na
otroška igrala.
Sedaj je pravi čas,
da se na sezono
ustrezno pripravite
tudi z zamenjavo peska v peskovnikih, saj je
zaradi onesnaženosti mivke,
do katere pride zaradi vplivov
iz okolja, le-to primerno enkrat letno
odstraniti in zamenjati z novo.

Beli pesek za otroške
peskovnike
Otroška igra se pogosto odvija v peskovnikih, zato je
posebnega pomena tudi
posebno kvaliteten in skrbno izbran pesek, ki omogoča neomejene možnosti
otroške ustvarjalnosti in
nima negativnih vplivov na
zdravje otrok. Pesek za otroško igro (BABY SAND) s svojo
zrnavostno sestavo predstavlja
vse to. Zaradi njegove bele barve,
dvakratnega pranja v procesu proizvodnje in njegove čistoče, so z njim zadovoljni
tudi starši.

Kemin Pesek za otroško igro (Baby Sand) ima vsa dokazila o kakovosti ter ne prekoračuje vsebnosti težkih
kovin. Prav tako ne predstavlja tveganja za zdravje otrok glede deleža delcev z velikostjo pod 10 mikronov.
Tako je Kemin pesek za otroško igro skladen z:
•
•
•

zahtevami in priporočili Strokovne skupine za pripravo smernic za oceno primernosti uporabe mivke v
otroških peskovnikih, katera je bila ustanovljena na Inštitutu za varovanje zdravja RS v času javne debate
o primernosti mivke ostalih proizvajalcev,
Westfalskim priporočilom in s smernicami Urada RS za kemikalije za mivko za otroške peskovnike in
igrišča,
zahtevami Zavoda za zdravstveno varstvo, Inštituta za varstvo okolja.

BABY SAND
Za
a dodatne informacije
info
ali ali povpraševanje lahko pokličete na telefonsko
sk
ko številko 02 545
5 95 15 ali pošljete vaše vprašanje na elektronsko pošto:
narocila@kema.si.
na
arocila@kema
Veselimo
našega skupnega sodelovanja in vas prijazno pozdravljamo!
Ve
eselimo se naš
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