
PAC17000321

تاريخ الطباعة :2017-01-29
وقـت الطباعة :
رقــم الطلـب   :

وزارة الداخليــــة
االدارة العامه للدفاع المدني 8:53

إدارة الوقاية

نوع الشهادة   :

شهــــــادة عدم ممانعة
إعتماد منتج

بيانات المنشأة

مالحظات  :

تفاصيل الشهادة

االسم التجاري:

رقم قيد المنشأة:

رقم السجل التجاري:

 رقم الهاتف:

رقم الرخصة التجارية:

البريد اإللكتروني:

شركة دانوب لمواد البناء

51213

13-5908-00

80363

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه ال مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه
المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق .

-يجب على الشركه االلتزام والعمل  بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السالمه  التي تم االطالع والموافقة عليها  من خالل الموقع  .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من اإلدارة العامة للدفاع المدني.

- يجب ان يحمل المنتج العالمة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

Cladding Materials, Composite Panels إسم المنتج :

Fire Rated and Retardant materials التصنيف :

2017-01-29 29-01-2019تاريخ االعتماد : تاريخ اإلنتهاء :

ع/

مدير إدارة الوقـايـــــة
اإلدارة العامة للدفاع المدني
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وزارة الداخلية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم
DATE : 2017-01-29

PERMIT #

التاريـــــــخ :

إدارة الوقاية

PAC17000321 رقم الطلب :

TECHNICAL REPORTالتقرير الفني

: PRODUCTالمنتج : Cladding Materials, Composite Panels

: PRODUCT APPLICATIONتصنيف المعدة : Fire Rated and Retardant materials

مقدم الطلب :

الشركة المصنعة / بلد الصنع:

APPLICANT / P.O .Box

MANUFACTURER /
 LOCATION :

شركة دانوب لمواد البناء

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC / U.A.E.

الوصف  الموديل

.
4 mm thick Aluminium Composite Material Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System.

Maximum panel thickness: 4 mm
maximum panel width: 1165 mm
Maximum panel height: 1126 mm

.

Alucopanel USA FR

THOMAS BELL-
WRIGHT IC

TBW 117- -
3RD PARTY
CERTIFICATE /
APPROVAL :

شهادة المختبرات المساندة
 (من هيئات معتمدة ) :

RECOMMENDATIONSالتوصيات
NOTES / STANDARDS

The approval does not relates to the durability of fire performance / any resistance to fire rating of the products.

For full details refer to THOMAS BELL WRIGHT certificate  (TBW17c-2)

Tested to standard NFPA 285-2012 Edition, TBW Scheme SD03

ع/

مدير إدارة الوقـايـــــة
اإلدارة العامة للدفاع المدني
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State of Qatar

Ministry of Interior

Payment Receipt -  ايصال دفع

دولة قطر

وزارة الداخلية

          Receipt Number:

1517258/2

      Transaction Number:

            Service Name:

Merchant Transaction Ref:

www.moi.gov.qa

       Paid Amount(Q.R):

           Date and Time:

رقم مرجع الشراء:

رقم االيصال:

رقـم الـحـركـة:

        اسم الخدمة:

         رقـم الـمـرجـع:

        مبلغ الدفع  (ر.ق.):

 التـاريخ و الوقت:

702921077289

1100303106

اعتماد منتج

10.0

2017-01-29 01:32:13

        Reference Number:

          Payment Method: onlineطريقة الدفع:

PAC17000321



PAC17000321

2017-01-09 تاريخ الطلب دولة قطر
تاريخ الطباعة

رقم الطلبإدارة الدفاع المدني

ص 10:59   09-01-2017وزارة الداخلية

مقدم الطلب

االسمالرقم الشخصي

nkalaji@dyarco.comالبريد االلكترونيرقم الجوال

اوالتيل اشو 25535606947

66556636

المعدات المختارة

شركة دانوب لمواد البناءاسم المنشأة

13-5908-00 رقم قيد المنشأة

اسم المعدة

البريد االلكتروني

تصنيف المعدة

الحالة

رقم المعدة

بلد الصنع

Cladding Materials, Composite Panels

Fire Rated and Retardant materials

kpraful@aldanube.com

اماراتي

جديدة

ALUCOPANEL® USA FR A2-NFPA 285–4 MM

الموقع االلكتروني

Alucopanel FR ( NFPA 285 – 4 MM THICKNESS)الوصف

fire rated aluminum composite panelsاستخدام المعدة

ALUCOPANEL الشركة المصنعة

رقم التقرير رقم الشهادة الهيئة المختبرية

TBW 117 THOMAS BELL-WRIGHT IC
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