Сертификати и Паспорт за Безопасност (MSDS) на
химикалите и реагентите доставени от Лабимекс ООД
Лабимекс ООД е оторизиран за България представител на следните реномирани фирми за химикали:
1) THERMO FISHER SCIENTIFIC в частта й за висококачествени реактиви и химикали представени
с марките ACROS ORGANICS (органични химикали и реагенти за научно-изследователска и
общолабораторна работа); FISHER CHEMICALS (широк спектър аналитични реагенти –
разтворители (безводни, HPLC, GC, GC-MS, спектрофотометрични), соли, ултрачисти химикали
за елементен анализ, фармакопейни реактиви по Ph.Eur., USP, BP; FISHER BIOREAGENTS
(реактиви за протеинов анализ, микробиология, молекулярна и клетъчна биология и
MAYBRIDGE (иновативни химикали за медицинска и синтетична химия)
2) ChemLab NV готови разтвори и стандартни материали
Всички химикали и реагенти, които получавате при доставка от Лабимекс ООД са придружени от
аналитичен Сертификат и Паспорт за Безопасност (MSDS). С оглед на икономия, най-вече от
екологична гледна точка, последните се предоставят на електронен
носител или по електронна поща.
За Ваше улеснение и при нужда, през интернет, имате постоянен
достъп до тези важни документи, от фирмените уеб сайтове на нашите
партньори.
Нужно е само да изпълните следните 3 стъпки:

За продукти на THERMO FISHER SCIENTIFIC (Acros, Fisher Chemicals…):

Сертификат
1-во. Отивате на фирмения уеб сайт www.acros.com (NB! Изисква предварителна регистрация)
2-ро. В рубриката TechSupport избирате полето Certificate of Analysis

3-то. В отворилия се прозорец въвеждате в съответните полета партиден номер (Lot или Batch) на
продукта и неговия продуктов код (каталожен номер), след което натиснете бутона „GO”

и готово вашият сертификат се показва на екрана, като имате опция да го разпечатате или да го
изтеглите като pdf файл за Вашия архив.

Паспорт за Безопасност (MSDS)
Аналогично като при изтеглянето на сертификат и тук:
1-во. Отивате на фирмения уеб сайт www.acros.com (NB! Изисква предварителна регистрация)
2-ро. В рубриката TechSupport избирате полето MSDS
3-то. В отворилия се прозорец въвеждате в съответното поле каталожния намер (продуктов код), след
което натиснете бутона „GO”

и готово вашият документ се показва на екрана, като имате опция да го разпечатате или да го изтеглите
като pdf файл за Вашия архив.

Благодарение на тясното сътрудничество на Лабимекс ООД с Thermo Fisher Scientific всички документи
са преведени на български език.

За продукти на ChemLab:

Сертификат
1-во. Отивате на фирмения уеб сайт www.chem-lab.be (Не се изисква предварителна регистрация)
2-ро. Избирате полето CERTIFICATES в дясно на страницата

3-то. В отворилия се прозорец въвеждате в съответните полета каталожен номер и партиден (Lot или
Batch) номер на продукта, след което натиснете бутона „Confirm ”

Вече имате сертификат!
Аналогично може да намерите и MSDS всеки един продукт на ChemLab. Имайте в предвид, че той е на
английски език. Документ на български ще Ви бъде предоставен от нас.

И не забравяйте,
Ние от Лабимекс сме винаги на Ваше разположение!

Лабимекс ООД
Адрес oфис:

София 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 261, офис "Ч"

Телефони:

02 422 41 60; 02 422 41 59

Тел./ факс:

02 962 15 01; 02 422 41 61

E-mail:

labimex@mail.bg; office@labimex.bg

