
Nơi và ngày cấp: 

Hellerup, 05.03.2020 

Đơn vị chứng nhận: 
DNV GL – Tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế 

Tuborg Parkvej 8, 2., 2900 Hellerup, Đan Mạch 

Giám đốc 

Chứng nhận này bị vô hiệu nếu các điều kiện đã quy định trong Thỏa Thuận Cam Kết không được đáp ứng.  
Đơn vị chứng nhận: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Đan Mạch. Điện thoại:+45 39 45 48 00. 

http://assurance.dnvgl.com 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Số chứng nhận: 
176132-2015-AQ-DEN-DANAK 

Ngày cấp đầu tiên: 
10.04.2015 

Có thời hạn: 
05.03.2020 – 09.04.2021 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của  

Nowocoat Industrial A/S 
Stålvej 3, 6000 Kolding, Đan Mạch 

và các địa điểm được đề cập trong phần phụ lục đính kèm theo chứng nhận này 

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

Phạm vi chứng nhận: 

Phát triển, sản xuất và cung cấp các loại sơn phủ chức năng công nghệ Green 

Tech cho các ứng dụng công nghiệp và mục đích sử dụng DIY (tự thi công) 

trên các bề mặt gỗ, kim loại, bê tông và vật liệu composite cũng như các sản 
phẩm chống cháy 
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Phụ lục đính kèm 
 
Nowocoat Industrial A/S 
Các vị trí được đề cập trong giấy chứng này nhận bao gồm: 

Tên địa điểm Địa chỉ Phạm vi chứng nhận 

Nowocoat Industrial A/S Stålvej 3, 6000 Kolding, Đan Mạch Phát triển, sản xuất và cung cấp các loại 

sơn phủ chức năng công nghệ Green 
Tech cho các ứng dụng công nghiệp và 

DIY (tự thi công) trên các bề mặt gỗ, kim 
loại, bê tông và vật liệu composite, cũng 

như các sản phẩm chống cháy 

Nowocoat Lurrell Industries A/S Stålvej 3, 6000 Kolding, Đan Mạch Phát triển, sản xuất và cung cấp các loại 
sơn phủ thân thiện với môi trường cho 

gỗ, vật liệu composite/nhựa và thép 
dùng trong ứng dụng công nghiệp và 

mục đích sử dụng DYI (tự thi công) 
 

  
 

 

 


