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przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem

Nazrva opakowania:

bęben obręczowy zwijany spiralnie z tektury, z dnem i wiekiem z pryry pilśniowej, o poj.
125 dm3o 240 dm3 i 300 dm3 (ó 500 mm x h; h:650 mm, 1250 mm i 1550 mm), do transportu
staĘch, sypkich i granulowanych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania I, II i
III o masie zawartości do 29 kg (poj. 125 dm3) , do 56 kg (poj. 240 dm3) i do 70 kg (poj.
300 dm3)
Dokument iden§fi kuj ący:
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Posiadacz

r

ul. Mickiewicza 108o 38-200 Jasło
Producent opakowania: Zakład Produkcji Opakowań, ,,TARI[OPAK'' Sp. z o.o.)
ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło
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ceĘfikatu: ZakładProdukcji Opakowań,,,TARNOPAK''

Sp. zo.o.)

opakowanie spełnia
wymagania zawafte w: ADR-2017, RID-2019, ADN-2017, IMDG-Code-2016
Program certyfikacji: COBRO-UNT (typ 3 wg PN-EN ISO/IBC 17067z2014-0l)

w:

Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO
I02IDOT|20L7
prawa i obowiązki posiadacza ceĘfikatu określone zosta§ w
Umowie nr DC|I7-UN/03 zdnia 2003.02.13
Tenrrin ważnościcertyfikatu od 2019.04.01 do 2020.03.3l
Badania wykonano
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sprawozdania,.

-29 dla poj. l25 dm3 ; 56 dla poj.240 dm3 i 70 dla poj. 300 dm3
x* - rok produkcji /dwie ostatnie cyfry/
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Cery,/ikat dot,t,c:1, lg,łqc:nie egzempla11, v7,robtt posiadctjaq:ch idenry,c,:ne v,łasności(paramett,1.,)
pr:eclstau:ionl' do baclań y:lfiy (y:lpy\:1 i odpowiada;jqqlc,h yq:nląganioln okreś|.om,mpov,lźef
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