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 Request Number FCPM-2016-000042 رقم الطلب Date 31/10/2016التاريخ

 اسم المؤسسة

Establishment Name

رقم رخصة المؤسسة
Est. license No.

نوع النشاط في الرخصة
Activity in the license

سنتين مدة العتماد 

years 
2

 Food Contact Material Detailsتفاصيل المادة الملمسة للغذية

Type of approval
نوع العتماد

 Products of Food Contact Materialالمنتجات المصنعة من المادة الملمسة

No. Product Name Shape Size Ref. No/ Barcode

 1 Quick Spray Industrial W Rectangle 200 Liter

Brand Name
العلمة التجارية

Country of origin
بلد المنشأ

Temp. Range
المدى الحراري

Manufacturer Name
اسم المصنع

Food contact material
اسم المنتج

HSC Code

Usage
الستخدام

VIP COATINGS Construction Chemicals Trading LLC - Dubai

DED533998

Auto Denting & Painting, Building & Construction Materials Trading, Building Hardware & Tools 
Trading, Carpentry & Flooring Contracting, Construction Chemicals Trading, Gum & Glue Trading, 

Insulation & Protection Materials Trading, Painting Contracting, Refrigerated Trailers Repairing & 

VIP

Voelkel Industrie Produkte 
GmbH

Germany

23

29291000

Food Processing Supplies 
(adhesives, closures, gloves, filters, 

WATER REGULATIONS 
ADVISORY SCHEME LTD. 

Approval Duration

Terms of the Permit: شروط التصريح:

نفيدكم بأن المادة الملمسة للغذية المذكورة أعله  قد تم فحصها ووجدت 
ملئمة للتلمس المباشرة مع الغذية ونرفق أعله قائمة  بالمنتجات المصنعة 

من تلك المادة
وقد أعطيت هذه الموافقة بناء على النظمة الحالية المتبعة ، وأنها ل تنطوي 

على تصريح مسبق للفراج عن سلعة/سلع مستوردة. لذلك ، ستخضع كل 
شحنة للتفتيش لضمان توافقها مع النظمة النافذة في وقت الستيراد.  

This is to confirm that the above Food contact material 
has been checked and found to be suitable for direct 
contact with foods and a list of items manufactured from 
this material attached with this certificate.
This approval has been given based on the current 
enforced regulations, and it does not imply a prior permit 
for releasing the imported item(s).  Therefore, each 
consignment will be subjected to inspection to ensure 
conformity with enforced regulations at the time of 
import.  

QR Code
بالضافة الى رمز التأكد

  أو القيام بالمسح الضوئي لرمز الستجابة السريعة

هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا ول تحتاج لتوقيع.  للتأكد من صحة هذه 
الوثيقة، يرجى زيارة الموقع اللكتروني:

http://www.dm.gov.ae/DocumentVerification

This document is approved electronically and doesn't 
require any signature. To verify this document please 
go to: http://www.dm.gov.ae/DocumentVerification 
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and Verification Code 
and enter Document ID FCPM-2016-000042

 425284

or scan QA code

          وإدخال رقم الطلب


