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Номер: KZ53VCF00004840

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития и промышленной безопасности"

Нұр-Сұлтан қ г.Нур-Султан

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Бағашар Мекен"
040800, Республика Казахстан, Алматинская
область, Капчагай Г.А., г.Капчагай, улица
Сакена Сейфуллина, дом № 2/3,, тел: +7 727 339
15 65, +7 701 710 89 25

Свидетельство о регистрации химической продукции

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық

мемлекеттік мекемесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ

ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ALFA, ALFA Concentrate (АНТИФРИЗ)
(полное название химической продукции)

Химическая продукция:

Код ТНВЭД 3820000000
(полное название химической продукции)

ТОО «БАҒАШАР МЕКЕН»
(фирма производитель)

Однородная прозрачная или полупрозрачная бесцветная или
окрашенная жидкость

(форма выпуска)

в виде

Область применения: для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в
качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, работающих при низких
и умеренных температурах

Дата регистрации:

зарегистрирована в Республике Казахстан.

27.06.2019

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Документ действителен до: 27.06.2024
Заместитель председателя Қадыр

Ертай
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