Kérelem terméktanúsításra
1. Kérelmező adatai
Kérelmező szervezet neve:
Címe:

telefon:

Kapcsolattartó:

fax:

Beosztás:

e-mail:

2. A tanúsítás célja
Előírás teljesítése (amennyiben igen, sorolja fel,
mely előírásra utalt):
3. A kérelem tárgya
A 4. pontban meghatározott termék tanúsítása

……………………………..………….. számon
tanúsított termék újratanúsítása

Amennyiben a Kérelem tárgyával kapcsolatban volt korábbi tanúsítási eljárás (pl. szakmai területének
módosítása vagy újratanúsítása a Kérelem tárgya), és a korábbi Tanúsítványt nem a WESSLING Hungary
Kft. állította ki, kérjük megadni a termék korábbi Tanúsítványairól az alábbi adatokat:
a tanúsítás szakmai területe:
a tanúsító szervezet neve, címe:
a Tanúsítvány száma, érvényességének
határideje:
amennyiben a korábbi Tanúsítvány visszavonásra
került, a visszavonás indoka:
volt-e panasz a korábbi Tanúsítvánnyal
kapcsolatban (ha igen, kérjük leírni a panasz
lényegét)
4. A tanúsítandó termék adatai
A termék megnevezése:
A termék azonosító adatai:

Igen
Kérelmező a termék gyártója:

F-20/T Kérelem terméktanúsításra
3. verzió / 2021. szeptember 8.

Nem vagy csak részben;
ez esetben kérjük a gyártó alábbi adatait
megadni:
neve:
címe:
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5. Tanúsításra vonatkozó szakmai adatok
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF)
MSZ EN 15359:2012 számú szabvány szerinti tanúsítás
Megfelelőség tanúsítás alapjául
szolgáló normatív dokumentum,
követelményrendszer:

Csomagolások
MSZ EN 13432:2002 számú szabvány szerinti tanúsítás
Egyéb

6. Tanúsítvány
A Tanúsítvány nyelvére vonatkozó
adatok:

MAGYAR
ANGOL

7. Jelhasználat
Csomagolás
8. Mellékelt dokumentumok
A kérelemhez kérjük mellékelni a termékre vonatkozó dokumentumokat. Kérem jelölje, mely dokumentumokat
mellékeli:
gyártói nyilatkozat a termék gyártására vonatkozó minőségirányítási rendszerről
a termék gyártására vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítványa
gyártói nyilatkozat a termék összetételéről, tulajdonságairól
gyártói nyilatkozat az SRF termék eredetéről
gyártói nyilatkozat a tanúsítandó tételek nagyságáról, gyártási idejéről
gyártói megfelelőségi nyilatkozat
a termék alapanyagainak bizonylatai
gyártói nyilatkozat a termék összetételéről, tulajdonságairól
a termékre vonatkozó gyártói REACH nyilatkozat
a termékre vonatkozó korábbi Tanúsítványok vagy vizsgálati dokumentumok
a termék fotója
a termék műszaki rajza
Egyéb:………………………………………………………………
Egyéb:………………………………………………………………
A kérelem bármely pontja, hely hiányában pótlapon is megválaszolható.
Pótlapok száma:
Másolatok száma:

A Terméktanúsítási Osztály az ajánlattételhez/szerződéstervezet elkészítéséhez a termékkel kapcsolatos
részletesebb adatokat kérhet.
Jelen Kérelem megküldése önmagában kötelezettségvállalással nem jár, a tanúsítási eljárás lefolytatására a
Kérelemben és Kérdőívben szereplő adatok alapján megküldött ajánlat vagy szerződéstervezet elfogadása,
aláírása után kerülhet sor.
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Kérelmező jelen Kérelem visszaküldésével hozzájárul, hogy a Terméktanúsítási Osztály a Kérelemben szereplő
személyes adatokat a WESSLING Hungary Kft. honlapján szereplő Adatvédelmi Tájékoztatóban szabályozott
módon kezelje.

Kelt: …………………………………………..

A Kérelem kitöltőjének neve, beosztása
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