ŁUKASIEWICZ - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań
Łl_'KASIE\\ lCZ Research Network - COBRO - Packaging Research Institute

Sieć Badarrcza

Centru ni Certvfikacji Opakowań / Packaging Certification Centre

tFr-

łil.

CERTYFIKAT
:ll

coBRo

t'\

ai
śa,

l761l170120

F_
(::

na rlpekrrlr ilnia do nraterialórł, niełlezpiecznr ch

Ac 016

Sieć Badawcza Łukasiewicz COBRO - Instytut Badawczy Opakr,r. ań
przl,znaje prawo do oznaczaniz opakorr anie znakicnl
u

n,

l

G,x...*/S/..,**/PLiCoBRo l

l "t)

Fa

aa
I

,I,(
I

\.-.,, ]

.rp3ko\\ ania:

beben obręczorvv zrrijanr rórrnolcglc z tcktun. z dnrm l rlitkiem ze sk_lejki, o poj. _]()
dmj, ,l0 dmJ, 50 dmJ,65 dm3, 75 dmr i 100 dnl,'. ,.],, tr3nsportu stałych, slpkich i
granulowanych materialów niebezpiecznl,ch grupl p,rkrirrania I, II i IIl rl nl1.1t
zarlartości do 22,5 kg (poi. _]0 dm3), do 30 kg (poj. -łtr Jnl-'). do 37,5 kg (poj. 5ll Linl',. il,,
]8.5 kg ,p,,i, 65 dm]). drl 56 kg (poj. 75 dmJ) i do -5 kg pllj. l00 dm3)
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tikatu: Zakl;d

I'r,,.,du)..1i ()pakowań, ,,TAR\OP \h" :p. l o.o.,
ul. \liikit-rr :cz:l l U8. 38-200 Jasło
ProdLic.,tit opakowania: Z_aklad l'r,,riuLcji Opakowań, ..T ĄR\ ( )P.\K" Sp. z o.o.,
ul. }lickit.lr icza 108.38-200 Jasło

Posiad:l;, : l;t;

Opakorł,anie spełnia

\\: ADR-2019, RID-2019, IMDG-C,ltlc-]013 1414-}QR-2tt19
. Program ceqfikacji: CoBRo-t\T (Ęp 3 rs P\-E\ lSo/IEc 17067:201-1-(ll
o Badania rvl,konano rv: Laboratorium Badań Opakorrań Transportolrl ch C()BR()
o Nr sprarł,ozdania: 110/DOT/2019
o prarł,a i obowiązki posiadacza cerq fikatu określone zlrstab $,
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Umowie nr DC/l7-UN/03 z dnia 2003.02.13
Telmin ważnościcertyfikatu od 2020,06.0l
- maksymalna lnasa brutto ikg]

:

0.75

** - lok produkcji /dwie ostatnie cyfry/
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2021.05.31

r objętosc bebna |dln'] masa bębna

[kg]
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Cerryfikat dotyc:1, wllqc:nie egzeuplar:1, lwrobu posi adctj cltl,ch idenn-c:ne ułastlościlp.!rd ]err\/
pr:edstą*-iony do bądańw:ór fu,:ory) i odpowiaclclj qcych v1lllaganiom określonl,nl poltl,:ej.
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