NEEM GEEN RISICO

WEES ZUINIG OP UW REPUTATIE
R-134a Wegwerpcilinders zijn
illegaal in Europa!
Kies bij de aanschaf van HFCs, zoals R 134a, voor
leveranciers en merken die u kent en vertrouwt..

Potentiële aansprakelijkheid

Boetes en
strafrechtelijke
vervolging

Letselongevallen
medewerker/klant

Schade aan
apparatuur

Impact op uw
reputatie

Tekenen dat HFC-product mogelijk illegaal is:
• Geen of onbekende merknaam
• Aangeboden op internet
• Geen kwaliteitscertificaat of SDS
• Prijs te laag t.o.v de geldende marktprijs
• Er is geen retourproces voor cilinder

Verlies van omzet

KOM NU IN ACTIE OM ILLEGALE KOELMIDDELEN TE STOPPEN!
NEEM CONTACT OP MET DE ACTIELIJN VAN EFCTC
HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG
Hoewel Honeywell International Inc. van mening is dat de informatie in deze brochure nauwkeurig en betrouwbaar is, wordt het zonder enige garantie of verantwoordelijkheid vermeld en vormt
het geen representatie of garantie van Honeywell International Inc., noch vermeld of impliciet. Een aantal factoren kunnen van invloed zijn op de prestaties van producten die worden gebruikt
in combinatie met de materialen van de gebruiker, zoals andere grondstoffen, applicatie, formulering, omgevingsfactoren en fabricageomstandigheden, waar de gebruiker rekening moeten
mee houden bij het produceren of gebruiken van de producten. De gebruiker mag niet aannemen dat alle benodigde gegevens voor de juiste evaluatie van deze producten in deze brochure zijn
opgenomen. De informatie die hierin wordt verstrekt ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om zijn eigen tests en experimenten uit te voeren en de gebruiker neemt alle risico‘s
en verantwoordelijkheden aan (inclusief, maar niet beperkt tot, risico‘s met betrekking tot resultaten, inbreuk op octrooien, naleving van de regelgeving en gezondheid, veiligheid en milieu)
gerelateerd aan het gebruik van de in de brochre vermelde producten en / of informatie
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