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na opakowania do materiałów niebezpiecznych

COBRO - InsĘtut Badawczy Opakowań
prr"v*znaje prawo do oznaczania opakowania znakiem
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J .-.;.;z ;errr tlkatu: Zakład Produkcji Opakowańo ,,TARNOPAK" Sp. z o.o.)

ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło
Pl,,:,jii;:nt opakoliania: Zakład Produkcji Opakowań,,,TARNOPAK" Sp. zo.o.)

ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło
l] p3},.lii arlie spełn ia
rl l nlaqallia za\\,afie \\ : ADR-2017, RID-2017, ADN-2017, IMDG-Cod e-2016 i IATA-DGR-2018
Program cer,ryfikacji: COBRO-UNT (typ 3 w,g PN-BN ISO/IEC 17067:20l4,0l)
Badarlia rrr konano lv: Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO
\r spraliozdania: 238/DOT|2016
Prari a i oborr,iązki posiadacza cełtyfikatu określone zostaĘ lł,

L'nlorrie nr DC/l7-UN/03 zdnia 2003.02.13
Ternlin irazności cerir,,fikatu od 2018.12.01 do 2019.11.30

' - nj J]a bebnórr o poj, 5r dmj
55 dia bębnólł o poj, 50 dm]
3-ł dla bębnóll o poj, 30 dm3

** - rok produkcji /dr.vie ostatnie cyfry/

.:.i,_,rja p.lł,ott,ania i nlo:liv,ości pr:evo:tL konkretnego materiaht v,opakou,anitt clbjęt,:,,m niniejsł,m cerh'fikatem ncllel.'
-_,;:lio,,a:olro sprąlt,d:ić v pr:episach pr:ltoc:onl,ch pott,v:ej ( wg runtertL idenny'ikacyjnego OXZ i

Cern,/ikąt clo4,gz), wl,łqcznie eg:emplarzy wyrobu posiadajqcl,ch iden4,c:ne v,łasności (parametry1 jak
,r:eclstcłlriotry do badań w:ór (wzoty) i odpowiadajqcych v,ymagąniom określonym pov,yzćj,
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bebn.i stalorre o poj. 57 dmJ,50 dm3 i 30 dmJ z wiekiem zdejmowanym zamykanym
r_rbrecza (połączenie dna z pobocznicą na podwójnązakładkę),z blachy o grub.0,5 mmo

dl]| transportu stabch materialórł,niebezpieczn},ch grup} pakowania II i III
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