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CERTYFIKAT
nr uN/16lI17ol22

na opakowania do materiałów niebezpiecznych

Łukasiewicz - ŁÓdzki Instytut Technologiczny
Dział Certyfikacji Opakowań COBRO

przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem

CoBRo Ac 016

Nazwa opakowania:
bęben obręczowy zwijany równolegle z tektury, z dnem i wiekiem ze sklejki, o
pojemnościach 30 dm3, 4o dm3, 50 dm3, 65 dm3, 75 dm3 i 1oo dm3, do transpońu
staĘch, sypkich i granulowanych materiałów niebezpiecznych 9rupy pakowania
I, Ii i fII, o masie zawartości do 22,5 kg (poj. 30 d-'), do 3O kg (poj. 4O dm3),
do37,5 kg (poj.50 dm3), do 48,5 kg (poj.65 dm3), do 56 kg (poj.zs dm3) ldo
75 kg (poj. 10O dm')
Doku ment identyfikujący :

zN-zoo3lTP l04
Posiadacz certyfikatu :

Producent opakowania:

Opakowanie spełnia

a

a

a

a

wymagania zawańe w: ADR-2O21, RID-2O21, IMDG-Code,2O2O i IATA-DGR,2O22
Program certyfikacji: COBRO-UNT (typ 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067=2O14-01)
Badania wykonano w: Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO
Nr sprawozdania: LzaIDoT/2022
Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu określone zostały w
Umowie nr DClL7-UN/O3 z dnia 2OO3.02.13

o Termin wazności certyfikatu od 2O22.06.0L do 2023.05.31

maksymalna masa brutto Ik9] = 0,75 x objętość bębna [dm3] + masa bębna Ikg]
rok produkcji /dwie ostatnie cyfry/

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne własnoŚci (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej,
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Dział Certyfikacji Opakowań COBRO
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Warszawa, 2022.08.09

sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny

DYREKToR

sposób pakowania i możliwości przewozu konkretnego materiału w opakowaniu objętym niniejszym
certyfikatem należy każdorazowo sprawdziĆ w przepisach przytoczonych powyżej (wg numeru

02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11
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