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Dokonalismy przegladu wyników sprawozdania z badania Air Quality Sciences dla ww. próbki,
przedlozonej w celu uzyskania oznaczenia Green Label Plus® [Zielona Etykieta Plus].
Sprawozdanie opisuje szczególowo wyniki badania dla przedlozonej próbki, reprezentatywnej
dla kategorii certyfikacji lS X. Ta kategoria podobnych produktów obejmuje przedlozona
przez Panstwa próbke wykladziny petelkowej oraz podobne rodzaje wykladzin w ramach
ogólnego opisu: Nylonowe Przygotowane do Barwienia z Podkladem Bitumowym.
Certyfikacja ta rozciaga sie równiez na produkty ujete w kategorii lY, która jest opisana
w nastepujacy sposób: Nylonowe Przygotowane do Barwienia z podkladem bitumowym.
Obydwie te kategorie maja podobna budowe i zostaly polaczone na potrzeby badania
i zgodnosci pod katem certyfikacji Green Label Plus dla wykladzin. Produkt 7Y posiada
symbol identyfikacyjny GLP711S.

,

Z przyjemnoscia informujemy, ze wyniki badania wykazuja zgodnosc z wymaganiami
programu GLP. Wymagania te obejmuja niniejsze wstepne badanie pod katem zgodnosci
z wytycznymi Kalifornijskiej Sekcji 01350 dla 14-dniowych emisji z materialów wyposazenia
do wnetrza pomieszczen. Dalsza zgodnosc obejmuje okresowe badania, przedstawione
w Umowie o Uczestnictwie w programie.
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15X jest obecnie wpisana jako zatwierdzona pod katem Green Label Plus®
numerem referencyjnym GLP3180. Prosimy o stosowanie tego numeru
wypadkach, m.in. na odpowiednich etykietach dotyczacych autoryzacji
programu.

Dla celów zgodnosci z Programem te wyniki badan maja charakter poufny. Dane
te sa dostarczane Panstwa przedsiebiorstwu wylacznie do jego wewnetrznego uzytku.
Zgodnie z Umowa o Uczestnictwie, okreslone informacje i dane szczególowe zawarte
w danych z badan nie powinny byc wykorzystywane w materialach reklamowych
lub promocyjnych
Panstwa
przedsiebiorstwa.
Wszelkie
inne
wykorzystanie
lub rozpowszechnianie tych danych z badan jest zabronione bez pisemnej zgody Carpet
and Rug Institute.
Produkty zatwierdzone pod katem Green Label Plus® sa wymienione na stronie internetowej
CRI www.camet-rug.orq,
w zwiazku z czym prosimy o dokonanie przegladu informacji
po ich umieszczeniu przez nas na naszej stronie internetowej.
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[strona 2J
Prosimy o kontakt z nami, jesli beda mieli Panstwo pytania dotyczace wykazu czy innych
aspektów funkcjonowania lub wymagan programu. Bedziemy z Panstwem w kontakcie
w zwiazku z przedkladaniem
próbek w przyszlosci w celu zachowania zgodnosci
z wymaganiami programu GLP.
Dziekujemy za Panstwa wsparcie dla programu Green Label Plus®.
Z powazaniem,
[nieczyteiny podpis]
Gary Edwards
Green LabeljAdministrator
Carpet and Rug Institute

Programu Green Label Plus

Program Badania i Oznaczania Wykladzin Green Label Plus® CRI posiada obecnie akredytacje
American
National
Standards
Institute
[Amerykanskiego
Panstwowego
Instytutu
Normalizacyjnego] .
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Ja, mgr Krystyna Cyba, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego, zaswiadczam zgodnosc niniejszego
tlumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim.
Poznan,01-06-2010
Rep. nr 131/2010
Pobrano oplate zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005 r.
(Dz. U. nr 15/2005, poz. 131).

