COBRO - INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAN
Centrum CerĘfikacji opakowań

CERTYFIKAT
nr uN/161L6661L4
na opakowania do materiałów niebezpiecznych

COBRO

AC 016

Działajqc na podstawie Certyfikatu Akredytacji Jednostki CerĘfikĘqcej |Vyroby nr AC 0]6 przyznanego przez
Polskie Centrun,tAkredytacji, upoważnieniaMinistra Przemysłu(pismoz dn. 15'02.89 r., znak PT-4/AZ/l203/89,
pisno z dn.24.09.90 r., znak PT-4/AZ/4459/90 i pismo z dnią 16.07'1992 r,, znak: PTF-3/AZ/3348/92),
Zarzqdzenia Ańinistra Gospodarki z dnia t 1.] 0.20l 3 r., CoBRo - InsĘtut Badawczy opakowań

przyznaie prawo do oznaczania opakowania znakiem

( } ) łclxl6lsl...*lPL/CoBRo 1666/EsG
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Nazwaopakowania:
opakowanie kombinowane (a/ pudlo klapowe składane klejone, o wymiarach wewn. 330 x232 x
302 mm z tektury falistej pięciowarstwowej, b/ pudło klapowe składane klejone, o wymiarach
wewn. 315 x 215 x 275 mm, z tektury falistej pięciowarstwowej, z wyposażeniem wewnętrznym
w postaci wkładek i osłon z tektury falistej pię.ciowarstwowej i zewnętrzną obwolutą z folii
pęcherzykowej, c/ butelki szklane o poj. 1,0 dm3 (6 szt.)) do pakowania płynnych materiałów
do 1,9 g/cm"
niebezpiecznychgrupy pakowania I,II i III o gęstości
kujący:
Dokumentidentyfi
zrli b) r1's.nr'l--X00310
b/ D'I'l'rotlucenta
o Posiadacz ceftyfikatu: ETISOFT Sp. z o.o.j ul. Szara 21,44-100 Gliwice
. l,r'oducent
opakowania: a) i b) ETISOFT PACKAGING SYSTEM Sp. z o.o.,ul. Leonarda tla
Vinci 5. 44-164Gliwice
c) Gerresheimer Moulded Glass GmbH, Rodenbacher Strasse 38,
97816Lohr - Niemcv
. opakowaniespełnia
cerlyfikartt)
nad:ieńl,ydania
wymaganiaZawaltew : ADR, RID, IMDG-Code i IATA- DGR 1attualne
. Systerncertyfikac-ii
6722007
5 wg PKN-ISO/IEC Guide
. Badaniawykonanow: Laboratorium Badań opakowań Transportowych CoBRo
. Numersprawozdania: l50tDOTl20l4
. Prawa i obowiqzki posiadaczaceĄfikatu określonezostĄ w
z dnia 2010.05.26
Umowie nr DC/4-UN/10
. Ternrinwaznościcertyfikatu od 2014.07.2f
do 2015.07.31
* - rok produkcji /dwie ostatnie cyfryl
egzemplarzy wyrobu oosiadajqcych identycznewłasności(parametry)jak
Certyfikat dotyczy l,t,yłqcznie
powvzej'
określonynl
przedstawion1l
do bądąńwzór (wzory)i odpou,iadajqq,chvłymaganiom
sposób pakowanitt i nlożliwoŚci przewozlt
h
lia:dorazow o spraw dzić w

konkretnegontaterialu w opakowaniu o bj ę4, 111n i nie j s4łnl c er h,/i kate nl
nunxerLl
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