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ОРГАН З ОЦШКИ ВIДПОВIДНОСТI
тов (укрсЕртIФlкшЙшн>

СЕРТИФIКАТ ВIДIIОВIДНОСТI
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ОF СОNFОRМIТY

Заресстровано в peccTpi
ТоВ (УкРсвртrоrкiсЙШН> за лЬ UA.1O393.00179-22
Зарегистрирован в реесlро ООО (УКРСЕРТИбЙКВЙПН>> подlVs /
Registered at the Record of LLC "UКRСЕRТIFIСДТIОN" uпdеr М
TepMiH дiIз 06 вересня 2022 до 05 вересня 2024
Срок действия с / Теrп ofvalidily isfrom

Продукцiя
Продrкчия/
рrоduсliоп

Вiдповiдас вимогам
Соответствует требования м/
Сопрlу v,iill the rеquirепепts

Виробник (и)
Производитель (и)/
Produc'er (s)

Сертлrфiкат видано
Сертификат выдан/
Certi/icale is issued оп

Сертифiкат видано органом
з оцiнки вiдповiдностi
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certфcate is issued Ьу the coпformity аssеssпепl body

Порошок вогнегасний "Фаlпор АВС_70" дrtя гасaння пожеж класaв
А,ВтаС

Додаткова iнформацiя пороlцок вогнегасний "Фаlоор Авс-70" для гасiння пожеж класiв А, В та с,
.Щополнltтельяаяинформация/ lцо виготовляGться серiйно з 06 вересня 2о22 до 05 вересня 2о24 зДdditiОПаliПfОrПаtiОП проведенням технaчного нагляду за сертифiкованою продукцiею один разна piк (схема сертифiкацii: сертифiкацiя продукцii; що випускаеться

серiЙно, з обстеженням виробництва)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

20.59.52

кодДКПП, ОКП

ДСТУ EN 615:2017 "Протипожежний захист. Вогнегаснi речовини. Вимоги
до вогнегасних пороlлкiв (KpiM порошкaв для fаGiння пожеж класу D) (EN
615:2009, lDT)"

ТОВ кНауково-виробнича компанiя кФАКТОР>, адреса 01013, м. КиТв, вул.
Будiндустрii, 7, код еДРПОУ 43385025

ТОВ "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФlРМА "ФАКТОР", 01013, м. Киi'в, вул.
Будiндустрii; 5Б, код еДРПОУ 1 3672801

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62Д,
тел. +38073 -7 7 -321 -77, e-ma il : ч krсеЁif ication@u kr. п et,
атестат про акредитацiю Ns 1О393 вiд 15.03.2021

На пiдставi Протоколу випробування Ns {9с/НлпБ-2020 вiд 01.09.2020р. виданого вл тоВ
На основании/ "Незалежна лабораторiя пожежноi безпеки", м. КиiЪ, вул. Автозаводська, 17, оф. 47,
ОП the grounds of (атестат про акредитацiю Ns 20688 дiйсний до 1g.о7.20iз), акт обстеження

виробництва Ns 368-Б/СО вiд 2В.08.2022

Керiвник органу
з оцiнки вhцовЦностi
Руководитtль органа оценки

Карпюк Н. М.

чlлннiсть сертифiката вiдповiдностi можна
перевiрити за тел. +З801 З -7 7 -З2 l -7'7
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Director of lhe соп/оrпilу


