
 

 

Megfelelőségi nyilatkozat 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit QB Hobby 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig  

 



 

 

 

Megfelelőségi nyilatkozat 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit Bluestop 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig 



 

Megfelelőségi nyilatkozat 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit QB 

 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig 



 

Megfelelőségi nyilatkozat 

 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit Antiflash 

 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig 



 

Megfelelőségi nyilatkozat 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit Optimal 

 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig 



 

Megfelelőségi nyilatkozat 

A Bochemie a.s. (Cseh Köztársaság) nyilatkozik, hogy az általa gyártott és 

forgalmazott  

 

Bochemit Plus 

 

termékjellemzői megfelelnek az azzal azonos termékszámú és megnevezésű 

műszaki dokumentációban rögzített adatoknak, kielégítve a vonatkozó biocid 

európai uniós és nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A Bochemie a.s. integrált menedzsment rendszert üzemeltet, amely magában 

foglalja az MSZ EN ISO 9001:2011 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 

rendszert és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint kialakított 

környezetirányítási rendszert. 

 

Budapest, 2014. január 1. 

 

 

Jiří Kouřil 

                 minőségügyi vezető 

 

Érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig 

 


