
Потенциална 
отговорност

НЕ РИСКУВАЙТЕ
НЕ УНИЩОЖАВАЙТЕ РЕПУТАЦИЯТА СИ 

Глоби и 
наказателно 
преследване

Наранявания на 
служители/клиенти

Увреждане на 
оборудването

Въздействие върху 
Вашата репутация

Загуба на работа

Когато купувате HFC като R-134a, винаги се 
придържайте към доставчици и марки, които 
познавате и на които имате доверие.

Признаци, че HFC продуктът 
може да е незаконен:  
• Името на марката е неизвестно 
• Продуктът е закупен през интернет 
• Няма сертификат за качество или SDS 
• Цената е твърде ниска за пазара 
• Няма процедура по връщане на цилиндъра 
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Въпреки че Honeywell International Inc. смята, че информацията, съдържаща се тук, е точна и надеждна, тя е представена без гаранция 
или отговорност от какъвто и да е вид и не съставлява представяне или гаранция от Honeywell International Inc., нито изразени, нито 
подразбиращи се.  Редица фактори може да повлияят на работата на които и да е продукти, използвани заедно с материалите на 
потребителя, например други суровини, приложение, формулировка, фактори на околната среда и производствени условия, всички 
от които трябва да бъдат взети под внимание от потребителя при производството или използването на продуктите.  Потребителят 
не трябва да приема, че всички необходими данни за правилната оценка на тези продукти се съдържат тук.  Предоставената тук 
информация не освобождава потребителя от задължението да провежда собствени тестове и експерименти и потребителят поема 
всички рискове и задължения (включително, но не само, рискове, свързани с резултатите, нарушаване на патент, спазване на 
нормативните изисквания и изискванията за опазване на здравето, безопасността и околната среда), свързани с използването на 
продуктите и/или информацията, съдържаща се тук.

Honeywell Advanced Materials 
115 Tabor Road

Morris Plains, NJ 07950

800-631-8138

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ НА 
EFCTC HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG 

ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПИРАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ 
ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ СЕГА!

Цилиндрите за еднократна 
употреба R-134a са незаконни 
в Европа!


