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06/08/30 n Super Lube® Synthetic Grease with 
Syncolon (PTFE) 

06/08/30 n Super Lube® Mnlti-Purpose Synthetic 
Lubricant with Syncolon (PTFE) 

Văn bản này xác nhận các đệ trình của 
bạn, liên quan đe�n các sản pha�m hóa 
học phi thực pha�m nói trên mà bạn đã 
yêu ca�u được cha�p nhận đe�  sử dụng 
trong các cơ sở che�  bie�n thực pha�m.

Các nhãn in cuo� i cùng đã được xem xét 
và nội dung hoặc thie� t ke�  của nhãn đã 
đạt yêu ca�u đe�  sử dụng trong các cơ sở 
thực pha�m. 

Do đó, sẽ không có ý kie�n   phản đo� i 
việc sử dụng các hóa cha� t phi thực 
pha�m nêu trên trong các cơ sở thực 
pha�m, với đie�u kiện là chúng được sử 
dụng theo đúng hướng da�n ghi trên 
nhãn. 

Canada 

Nous accusons reception de vos 
soumissions, concernant Jes produits 
cites en rubrique pour lcsquels vous 
dcmandez une acceptation pour 
utilisation dans Jes etablissements de 
transforn,ation alimentaire. 

Les etiquettes finales ont cte revues et 
leur contenu nous apparal:t acceptable 
pour utilisation dans Jes etabl issements 
alimcntaires. 

Ainsi, nous ne nous opposerons pas a 
ce que les etablissements alimentaires 
utilisent Jes produits chimiques non 
alimentaires ci-haut mentionnes, a 
condition qu'ils soient utilises 
conformement au mode d'emploi 
indique sur les etiquettes. 



L. acceptabilite des produits chimiques
non alimentaires sern conditionnelle a la
satisfaction de toutes Jes parties
interessees.

Cette acceptation sera considcree comme 
NULLE ct SANS EFFET si l'on 
proccde a une modilication quelconque 
dans la formulation chimiquc, ou sur 
!'etiquette des produits chimiques non 
alimentaircs ci-haut mcntionnes. 

Việc chấp nhận các hóa chất phi thực 
phẩm này sẽ phụ thuộc vào khả năng 
tiếp nhận của nó đối với tất cả những thứ 
có liên quan. 

Nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra 
trong công thức hóa học hoặc trong 
định dạng, nội dung nhãn của các hóa 
chất không phải thực phẩm nói trên. thì 
sự chấp nhận này sẽ bị VÔ HIỆU hoặc 
HỦY BỎ.

Trân trọng.

.Te vous prie d'%,>reer !'expression de nos 
sentiments Jes mcilleurs. 
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Visit our Reference Listing Website/Visitez notre liste de reurence sur le site internet 
hnp://www.inspection.gc.ca/englishJppc/reference/cone.shtmt 
http:l/www.inspection.ge.e.affrancais/ppc/reference/co,,f.shtml 




