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CERTYFIKAT
nr UN/1611170119

na opakowania do materiałów niebezpiecznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz -

COBRO - InsĘtut Badawczy Opakowań
przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem

( ! ) tcrx...*/s/...**/pllcoBRo l170lTc

CoBRo AC 016

Nazrva opakowania:

bęben obręczolvy zwijany równolegle z tektury, z dnem i wiekiem ze sklejki, o poj. 30

dm3, 40 dm3, 50 dm3, 65 dm3, 75 dm3 i 100 dm3, do transportu staĘch, sypkich i
granulowanych materiałólv niebezpiecznych grupy pakowania I, II i ilI o masie

zarvartości do22,5 kg (poj.30 dm3;, do 30 kg (poj. i0 d-'), do 37,5 kg (poj.50 dm3), do

48,5 kg (poj. 65 o-), ao so tg (poj. 75 dm3; i do 75 kg (poj. 100 dm3)

Dokument identyltkuj ący:

ZN-2003lTPl04

. Posiadacz cerĘfikatLl: Zal<ład Produkcji Opakowań, ,,TARNOPAK" Sp. Z o.o.)

ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło
o I)roducellt opakoll,allia: Zakład Produkcji Opakowań, ,'TARNOPAK" Sp. z o.o.)

ul. Mickielvicza 108,38-200 Jasło
. opakorvallie spełnia

rvymagania zawańe rv: ADR-2017, RID-2019. IMDG-Code-20l6 i IATA-DGR-z019
. Prograln certy,fikacji: COBRO-UNT (§p 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
. Badania rł,ykotlano rv: Latloratorium Badań Opakowań fransportowych COBRO
o Nr sprawozdatlia: 1rO/DOT/2019
o prawa i obowiązki posiadacza cerlyfikatu określone zostaĘ w

Umorvie nr DCĄ7-UN/O3 zdnia 2003.02.13
o 'rernrin wazności certyfikatLr od 2019.06.01 do 2020.05.31

* - maksymalna lnasa brutto tkg] : 0.75 x objętość bębrra [dm31 
,+ rnasa bebna [kg]

** - rok produkcji /dwie ostatnie cyfry/

każdorazowo sprclwdzić w przepisach przytoczonl;ch powyżej ( lug numeru identyfiktĘnego ONZ )

Certyfikat cloą,g:y wyłqcznie egzemplarzy v.,1,robu posiadajqcych idenĘ,czne l,ylasroŚci (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór 6rzory) i odpov,iadajqc.vch l,ymagąniom określonym ptn'yżej.

KItlROWNlK

. 
C]entrum Certyfikac.ii Opakowań

mgr inz. Andrze.j hIilell,ski

Warszalva. 2019.05. l5

DYREKfoR
.,. : " a

proJ, nnt,. dr hab. in:. Hanna Zakoł,ska

02-942 Warszarva. u1. Konstancińska l i


