
 

 

Sprawozdanie z badao nr° 
 FRAJ19002150EN 

Data : 24/07/2019 

Do wiadomości:     Sylvie BOSSE 

415 AVENUE DE SAVOIE 

SAINT CLAIR DE LA TOUR 

38357 LA TOUR DU PIN CEDEX 

FRANCJA 

DICKSON SAINT CLAIR SARL Klient: 

 
 

 

Paostwa referencja : JET TEX EASY 

Paostwa numer zamówienia : AC0040648 

Data rozpoczęcia prób :  15/07/2019 
 

 

Wymagane badanie NORMA 

Bezpieczeostwo zabawek - Częśd 3 : Migracja pewnych elementów          NF EN 71-3 + A3:2018 

Akredytacja Cofrac nie obejmuje potwierdzeo w zakresie Chromu III,  

Chromu VI i cyny organicznej  (*)  

REZULTAT 

Spełnia 

wymagania

            Thibault FOUGEROUX 
         Inżynier ds. badao chemicznych        
                (podpis nieczytelny) 

 
Niniejszy raport został przygotowany wyłącznie na podstawie instrukcji, informacji, 
dokumentów i próbek dostarczonych przez użytkownika na jego wyłączną 
odpowiedzialnośd. Wyniki i obserwacje zawarte w tym raporcie są ważne tylko dla 
próbek przekazanych do Intertek France. Nie mogą byd one przekładane na ogólne 
właściwości partii.  
Celem niniejszego sprawozdania nie jest zalecenie jakiegokolwiek konkretnego 
działania. Ogranicza się ona do stwierdzenia zgodności lub niezgodności próbki, którą 
nam Paostwo przedłożyli w stosunku do obowiązujących norm lub Paostwa 
specyfikacji. Niepewnośd związana z wynikiem nie została jednoznacznie 
uwzględniona przy deklarowaniu zgodności lub niezgodności ze specyfikacją. 
Intertek nie podlega jakimkolwiek zobowiązaniom wobec stron trzecich umowy 
wiążącej go z klientem i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec takich stron 
trzecich w odniesieniu do niniejszego sprawozdania. 
Intertek ponosi odpowiedzialnośd wobec swojego klienta wyłącznie w granicach 
ogólnych i szczegółowych warunków umowy regulującej ich stosunki, a w 
szczególności postanowieo klauzuli ograniczenia odpowiedzialności zawartej w 
artykule 4.2 warunków ogólnych. Poza tymi ramami umownymi, Intertek nie oferuje 
żadnych gwarancji. Powielanie niniejszego raportu z badao jest dozwolone tylko w 
jego integralnej postaci. Składa się on z 3 stron. 
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