Sprawozdanie z badao nr FRA J15002122BI
Data: 17/11/2015
Do wiadomości : Sylvie BOSSE
DICKSON SAINT CLAIR SARL
415 AVENUE DE SAVOIE
SAINT CLAIR DE LA TOUR
38357 LA TOUR DU PIN CEDEX
Francja
Sprawozdanie z badań nr : FRAJ15002122BI
Państwa referencja : 2015-CHL-1107 / JET TEX DECO PEARL
Data rozpoczęcia badań: 29 /10/2015
Wniosek:
Wymagane badanie

Norma

Rezultaty

Bezpieczeostwo zabawek – Częśd 3: Migracja niektórych pierwiastków (*)

NF EN 71-3:2013+A1:2014

C

Data koocowa
badania
17/11/2015

Legenda:
C: spełnia wymagania – NC: nie spełnia wymagao – S: Satysfakcjonujące – NS : nie satysfakcjonujące – NA: nie mający zastosowania
‘_’: odnosi się również do głównej części sprawozdania – EC: w trakcie

Komentarz: -

Samuel CATHERINE
Nadzorca testów laboratoryjnych zabawek
i produktów twardych
(podpis nieczytelny)

Akredytacja nr 1-1296 Scope dostępna na www.cofrac.fr

Badania akredytowane przez Cofrac są oznaczone symbolem (*)

Raport ten jest sporządzony na podstawie Paostwa instrukcji i/lub informacji i materiałów dostarczonych przez Paostwa. Wyniki i obserwacje są ważne tylko dla próbek, które zostały dostarczone
do Intertek. Nie mogą one przekładad się na ogólne właściwości partii materiału. Niniejszy raport nie ma na celu zalecania jakiegokolwiek konkretnego sposobu postępowania. W celu
stwierdzenia lub braku zgodności ze specyfikacją nie uwzględniono jednoznacznie niepewności związanej z produktem koocowym.
Intertek nie akceptuje obowiązku opieki ani żadnej innej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby innej niż Klient w odniesieniu do tego raportu oraz przyjmuje odpowiedzialnośd wobec
Klienta tylko w takim zakresie, jaki jest wyraźnie zawarty w zasadach i warunkach regulujących świadczenie usług przez Intertek na rzecz Klienta. Intertek nie udziela żadnych gwarancji ani nie
składa żadnych oświadczeo ani wyraźnych ani dorozumianych w odniesieniu do tego raportu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w tych warunkach. Naszym celem było przeprowadzenie
przeglądu z należytą starannością i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Paostwa za jakiekolwiek straty wynikające z lub w związku z niniejszym raportem, w ramach umowy, czynu
niedozwolonego, na mocy ustawy lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadku naszego rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia.

Prawa autorskie do niniejszego raportu z badao są dozwolone tylko w jego integralnej formie. Zawiera on 3 strony w wersji francuskiej.
Intertek Francja – Siedziba socjalna: Ecoparc 2, 27400 Heudebouville – Francja. Organizacja zatwierdzona w ramach Credit D'Impot Recherche.
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