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Avenida Japã0, 1800, Núcleo Ayres
Artur Nogueira, SP, 13160-000, BR
at,
Foi auditado e certifìædo encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma
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Para as seguintes atividades

Desenvolvimento, fabricaçã0, comercializaçäo e aplicação de produtos
químicos e montagem de equipamentos auxiliares para tratamento de
águas industriais,
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Este certificado é válido de 22 de fevereiro de 2018 até 14 de setembro de 2018
e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.

Auditoria de Recertificação devida antes de 14 de agosto de 2018
Revisäo 12. Certificado desde 12 de dezembro de 2003
A auditoria que deu origem a este ærtifìcado teve inicio em 22 de fevereiro de 2018
O certifìcado anterior era válido até 14 de setembro de 2018

Esta é uma certificação multi-site.
Os endereços adicionais estäo listados nas páginas subsequentes.
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Accredited by Member of the lntemational
Accreditation Forum Multilateral Recognition
Anangement for Quality Management Systems
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Endereços adicionais

Rua México,31, Cj.304, Centro
Rio de Janeiro, RJ, 20031-144, BR
Rodovia BR 476, 5804, Sala 01, Térreo, Centro
Araucária, PR, 83708-045, BR
Rua Benzeno, 1065, COPEC - Complexo Petroquímico de Camaçari
Camaçari, BA, 42810-020, BR
Rodovia TF 10, 32101 , Rincão dos Pinheiros
Triunfo, RS, 98853-000, BR
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Accredited by Membe¡ of the lnternalional
Accreditation Forum Multilateral Recognition
Arrangement for Quality Management Systems
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