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ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind
deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația
națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie
colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu
legislatia in domeniul protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Stefanestii de Jos,Linia de

Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175,Romania
inregistrată la Registrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin
reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe
propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în
declarații, faptul că produsele:

Fir sudura flux 0.8mm 0.5kg 30m  AZ-ES019
Fir sudura flux 0.9mm 0.5kg 30m  AZ-ES020
Fir sudura flux 1.0mm 0.5kg AZ-ES022
Fir sudura flux 0.8mm 1kg AZ-ES023
Fir sudura flux 0.9mm 1kgFir sudura flux 1mm 1kg AZ-ES024

care fac obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sanătatea 
și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului

GOLDEN FISH SRL ‐ Micul Fermier - Depozitul Central 
Stefanestii de Jos,Linia de Centura 5, CTPark 

Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474

email: service@micul-fermier.ro 
contact@micul-fermier.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui 
produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice 
problemă tehnică sau comercială:GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de 

Jos,Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro
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AZ-ES019 AZ-ES020 AZ-ES021 
AZ-ES022 AZ-ES023 AZ-ES024

AZ-ES019
Fir sudura flux

0.8mm 0.5kg 30m

AZ-ES022 
Fir sudura flux 

0.8mm 1kg    

AZ-ES020
Fir sudura flux 

0.9mm 0.5kg 30m

AZ-ES021
Fir sudura flux 
1.0mm 0.5kg

AZ-ES023 
Fir sudura flux 

0.9mm 1kg

AZ-ES024 
Fir sudura flux 

1.0mm 1kg



1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către

producător și a fost localizat pentru comercializare pe piata locală. In acest document

se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător. Protejați-vă pe

dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți

manualul inaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.
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COD DOCUMENT  OLA‐2022‐79COD DOCUMENT  OLA‐2022‐79

SPECIFICATII TEHNICE

Model AZ-ES019 AZ-ES020 AZ-ES021 AZ-ES022 AZ-ES023 AZ-ES024
Grosime 0.8mm 0.9mm 1.0mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm

Lungime 30m 30m 30m

Tip 
produs

Fir 
sudura

Fir 
sudura

Fir 
sudura

Fir 
sudura

Fir 
sudura

Fir 
sudura

Masa
bruta

0,6kg 0,6kg 0,6kg

Masa
neta

0,55kg 0,55kg 0,55kg

Numar
bucati
/bax

20

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz de

deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

 Destinat sudării de tip MAG-FCAW(flux core arc welding-sudura cu sarma cu miez

flux) pentru obținerea unei îmbinări curate, netede și rezistente pentru aplicații

complexe

 Sudura excelenta in mediul deschis, cu vant, sudeaza bine materialele murdare,

ruginite, vopsite, etc

4.    INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Urmariti instructiunile producatorului aparatului de sudura cu care utilizati sarma flux‐core  

pentru instalarea acesteia.

Respectati instructiunile de siguranta in exploatare

5. CONDITII DE GARANTIE

Perioada de garanție pentru baterie este de 24 luni pentru persoane fizice si 12

luni pentru persoane juridice de la data vânzării, confirmată printr-o nota de pe

cardul de Garanția acoperă toate defectele de fabricație.Garanția este valabilă numai

cu completarea corectă a acestui cupon, prezența unei chitanțe de numerar sau de

vânzare care indică data și locul de cumpărare.Această garanție nu se aplică dacă

instrucțiunile de instalare, întreținere și îngrijire nu sunt respectate; daune în timpul

transportului, instalării și utilizării necorespunzătoare; repararea sau modificarea

produsului de către persoane neautorizate (neautorizate să efectueze astfel de lucrări);

utilizarea produsului în alt scop decât cel funcțional al acestuia.


