ОГЛЯД ТОВАРІВ,
ЯКІ ПОТЕНЦІЙНО МОЖУТЬ МІСТИТИ ОРР
ПЕРЕВІРТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ КОЛЬОРУ БАЛОНА ПРОМИСЛОВИМ СТАНДАРТАМ
Інформацію щодо стандартів балонів можна знайти в навчальному посібнику ЮНЕП
для працівників митної служби або через подання запиту до Мінекології, представників
національної промисловості чи постачальників.
Визнаний стандарт кольору для балонів ГФВ-134 — світло-блакитний (зліва).
Зелений балон (справа), маркований як R-134а, — підробка

ПЕРЕВІРТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ НАПИСАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПИСІВ
НА БАЛОНАХ ТА УПАКОВЦІ
Перевірте відповідність конкретної мови ринкові, для якого призначений
балон, правильність написання та використання логотипів компаній і
торгових марок.
Зверніть увагу на невірне написання назви фірми «Genetron»

ПЕРЕВІРТЕ БАЛОН НА АВТЕНТИЧНІСТЬ КОЛЬОРУ ТА ПОВТОРНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАЛОНУ
Встановіть, чи був балон перефарбований. Для виявлення ознак перефарбування подряпайте поверхню. Чи виглядає
балон так, наче був заново наповнений (по вигляду клапана можна визначити чи його знімали раніше)? Перевірте, чи
чітко нанесені номера.
ПЕРЕВІРТЕ СПОСІБ НАНЕСЕННЯ НА БАЛОН ЕТИКЕТКИ
На значній більшості справжніх балонів етикетки нанесенні шляхом шовкового трафарету або
розпиленням фарбою. Якщо етикетка приклеєна чи є перебивним зображенням, то це може
вказувати на підробку.
Стікери та перебивні наклейки
можуть вказувати на підробку

ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ НА БАЛОНІ КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИРОБНИКА
Легальні виробники часто зазначають інформацію про компанію та контактні дані на балонах,
які вони виготовляють. Нестача такої інформації повинна викликати підозру в перевіряльника.
ПЕРЕВІРТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ ДАТИ ВИРОБНИЦТВА
Дата виробництва, вказана в документах, повинна збігатися з датою, зазначеною на балоні.

На балоні не зазначено
адрес виробника

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА УПАКОВКУ БЕЗ МАРКУВАННЯ ТА НЕПОВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
Підозру викликають не повністю заповнені документи, нестача повної назви та відповідні
ідентифікаційні номери, а також упаковка без маркування, без зазначення країнивиробника чи фабрики-виробника.
Балони без правильного маркування повинні
викликати підозру. Підозрілими також вважаються
незапатентовані бренди та нейтральна упаковка

ВІДБЕРІТЬ ЗРАЗКИ ТА ПРОВЕДІТЬ АНАЛІЗ
Якщо після фізичного огляду балонів залишаються підозри, необхідно провести
аналіз вмісту зразка.
Використання портативного
ідентифікатора холодоагентів
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