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przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem
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l Posiadacz ceĘfikatu: ETISOFT PACKAGING SYSTEM Sp. z o.o., ul. Leonarda da Vinci 5,

44-109 Gliwice
. Producent opakowania: a) i b) ETISOFT PACKAGING SYSTEM Sp. z o.o., ul. Leonarda da Vinci 5,

44-109 Gliwice
c) Gerresheimer Moulded Glass GmbH,978l6 Lohr-Niemcy

o opakowanie spełnia
wymagania zawarte w; ADR-2019, RID-2019, ADN-2019,IMDG-Code-20l8 i IATA-DGR-2020

r Program ceĘfikacji: COBRO-UNT (typ 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2074-0l)
. Badania wykonano w: Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO
r Numersprawozdania 2lDlDOTl20l8
r prawa i obowiązki posiadacza ceĄfikatu określone zostaĘ w

Umowie nr DC/I3-UN/16 zdnia 2016.07.13
o Termin ważności ceĄfikatu od 2020.10.01 do 2021.09.30

* - rok produkcji /dwie ostatnie cyĘ/

Cert"uJikctt dotyczy wyłqcznie egzemplarzy wyrobu posiadających idenĘczne własnoŚci (parametly| ,1ak przedstawiony do

b a dań w z ó r fiu z oly) i o dp ow iadaj qcyc h vym aga ni o m o kr e ś l o ny m p owyż ej.

Sposób pakowania i łnożliwości przewozu konkretnego materiału w opakowaniu objęĘm niniejszynl c:ert.yfikatem należy

każdorazolło w numerLl oN.
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nr UN/l611921120

na opakowania do materiałów niebezpiecznych
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Nazwa opakowania:
opakowanie kombinowane (a/ pudło klapowe składane ktejone wg rys. nr 00965i2308l9i001, o

wym. wewn .344 x 244 x 289 mm z tektury falistej pięciowarstwowej, b/ pudło klapowe składane
klejone wg rys. nr 009661230819/001, o wym. wewn. 3l5 x 215 x 260 mm z tektury falistej
pięciowarstwowej z wyposażeniem wewnętrznym wg rys. nr 009671230819/001 w postaci
obwolut (3 szt.) i przekładek (2 szt.) orazzewnętrzną obwolutąz fo|ii pęcherzykowej, c/ butelki
szklane o poj. 1r0 dmJ (6 szt.), do transportu płynnych materiałów niebezpiecznych grup.v

pakowania I, il i ilI o gęstości tlo 1o9 g/cm3

Dokumęnt identyfi kuj ący :

al nr 0096512309l9/001

bl nr 009661230819/001, nr 00967/230819/00l

c/ Katalog Producenta

Warszarva, ż020.09.2l

02-942 Warszawa, ul. Konstancińska l l
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