
Responsabilitate potențială

NU VĂ ASUMAȚI RISCUL 
NU VĂ DISTRUGEȚI REPUTAȚIA

Amenzi și urmărire
penală

Accidentări ale 
angajaților/clienților

Defecțiuni ale 
echipamentelor

Impact asupra 
reputației 

dumneavoastră

Pierderi pentru 
afaceri

Când cumpărați HFC precum R-134a, 
rămâneți la furnizorii și la mărcile pe care le 
cunoașteți și în care aveți încredere.

• Nume de marcă necunoscut 
• Achiziționat de pe internet 
• Certificat de calitate sau fișier SDS inexistente 
• Preț prea mic pentru piață 
• Inexistența unui proces de returnare a cilindrului
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Deși Honeywell International Inc. consideră că informațiile conținute în acest document sunt exacte și de încredere, acestea sunt 
oferite fără garanție și fără asumarea responsabilității de orice natură și nu constituie o declarație sau o garanție din partea Honeywell 
International Inc., exprimată sau implicită.  Anumiți factori pot afecta performanțele produselor utilizate împreună cu materialele 
utilizatorului, printre care alte materii prime, aplicații, formule, factori de mediu și condiții de producție. Prin urmare, toate acestea 
trebuie luate în considerare de către utilizator la fabricarea sau la utilizarea produselor.  Utilizatorul nu trebuie să presupună că aici 
sunt incluse toate datele necesare pentru evaluarea corespunzătoare a acestor produse.  Informațiile furnizate în acest document nu 
scutesc utilizatorul de responsabilitatea de a efectua propriile teste și experimente, iar utilizatorul își asumă toate riscurile și obligațiile 
(inclusiv, dar fără limitare, riscuri legate de rezultate, reclamații privind încălcarea brevetelor, conformitatea cu reglementările de sănătate, 
siguranță și mediu) legate de utilizarea produselor și/sau a informațiilor conținute în acest document. Honeywell Advanced Materials 

115 Tabor Road

Morris Plains, NJ 07950

800-631-8138

CONTACTAȚI LINIA DE ACȚIUNE EFCTC LA HTTPS://EFCTC.INTEGRITYLINE.ORG 

ACȚIONAȚI PENTRU A OPRI CHIAR ACUM COMERCIALIZAREA AGENȚILOR 
FRIGORIFICI ILEGALI!

Semnele conform cărora produsul 
HFC poate fi ilegal: 

Cilindrii de unică folosință
R-134a sunt ilegali în Europa!


