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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 
S.C. BANGSONIC S.R.L., cu sediul în strada Prelungirea Foltanului nr.73F, Loc. 

Vânatori, Jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerţului Galați cu nr.J17/422/2001, cod fiscal 

RO14041876, telefon 0236490684, asigurăm, declăram pe propria răspundere că  produsul a fost 

executat în conformitate cu SF NR.6 « BRICHETE DIN TEXTILE » la care această declarație 

se referă, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ 

asupra mediului și este în conformitate cu Standardele de referință și aparatură: ONORM M7135; 

SR EN ISO/CEI 323:2005, SR EN ISO/CEI 322 și corespunde scopului pentru care a fost 

executat. 

Caracteristicile produsului: Umiditate – 8%, Densitate - 1031 kg/m³, Putere Calorica - 

4242 kcal/kg, Conținut de cenusă - 0,39%. 

Cele menționate mai sus sunt susținute prin faptul că organizația are implementat un 

sistem de management conform standardului: SR EN  ISO 9001:2008 (calitate). 

Prin prezentul document se garantează calitatea produsului în condițiile respectării 

prescripțiilor privind manipularea  și depozitarea. Marfa se verifică la primire. 

Orice reclamație va fi insotită de prezenta declarație de conformitate. 
 

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 

 

 Întrucât brichetele iși măresc volumul în timpul arderii, nu este indicat să încărcați 

complet camera de ardere. Plasați câteva brichete în camera de ardere și aprindeți-le. Aprinderea 

necesită mult aer, de aceea este indicat ca valvele de admisie a aerului să fie deschise până ce 

brichetele ard cu flacără, apoi admisia aerului trebuie redusă. Dacă nu este suficient aer, sau prea 

mult, procesul de ardere poate fi incomplet. Acest tip de brichete sunt indicate pentru orice tip de 

centrale termice (cu tiraj normal sau gazeificare) boilere, șeminee, teracote, sobe de gătit etc. 

 ATENȚIE !!! Pentru evitarea evenimentelor nedorite trebuie respectate următoarele 

reguli : 

 -curățirea periodică a coșului de fum; 

 -nu folosiți instalații improvizate la conductele de evacuare a gazelor (lungime mare și 

coturi multe montate pe lângă și pe pereți combustibili); 

 -nu folosiți coșuri de evacuare a gazelor de ardere în podul casei pentru a menține o 

temperatură mai ridicată în acesta și pentru afumarea cărnii; 

 -nu utilizați sobe metalice sau alte sisteme improvizate sau cu defecțiuni; 

 -nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire pe timpul funcționării; 

 -nu amplasați mijloacele de încălzire în apropierea materialelor combustibile; 

 -asigurați-vă că aveți priza de aer proaspăt, suficient, pentru instalația de încălzire pe care 

o dețineți.  
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