




NOTIFICATION FORM FOR THE NOTIFICATION OF DANGEROUS PRODUCTS 
TO THE AUTHORITIES BY PRODUCERS OR DISTRIBUTORS 

Section 1: Details of AUTHORITY(IES)/COMPANY(IES) receiving the notification 
form 

Authority/Contact 
name/Address/Telephone/Fax/ 
E-mail/Website 

Bezirksregierung Münster  

Dezernat 55.5  

Gartenstr. 27  

DE - 45699 Herten  

Mr. Jürgen Lube 

Tel.:02366/807-100 oder 0251/411-5324  

Fax :0251/411-85324  

E-Mail: lubej@brms.nrw.de  

Identification of the companies 
notified and their role in the 
marketing of the product 

LIDL Discount SRL,  
ROMANIA. Distributie in magazinele Lidl 
 
 

Section 2: Details of PRODUCER/DISTRIBUTOR 

Producer or Producer 's 
representative/Distributor 
completing the form 

GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh, 
GErmania 

 

Contact name, responsibility, 
Address/Telephone/Fax/Email/ 
Website 

Achim Giesselmann, Sales Manager Retail 

GLORIA GmbH, Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh, 
Germania 

Tel. 00 49 / 2523 / 77 262  Fax 00 49 / 2523 / 77 255 

Email: achim.giesselmann@gloria.de 

www.gloria.de 

Section 3: Details of PRODUCTS involved 

Category. Brand or trademark. 
Model name(s)or Bar code/CN 
Tariff. Country of origin 

Patura antiincendiu 1x1m. GLORIA Tip G100 

Cod de bare 4006325607135 



Description/Photograph 

 

Section 4: Details of HAZARD 

Description of the hazard and 
possible health/safety 
damages and conclusions of 
the risk estimation and 
evaluation carried out 

Testele recente au arătat că această pătură 
antiincendiu prezintă riscuri de siguranţă, în special 
atunci când este necesară stingerea unor cantități 
mari de grăsime. 

Record of accident(s) 0 

Section 5: Details of corrective ACTIONS already taken 

Types/Scope/Duration of 
action(s) and precautions 
taken and identification of the 
company responsible 

Actiune de rechemare initiata in data de 07.09.2015, 
si este valabila pana la data de 19.10.2015. 



COMPANIES SHOULD COMPLETE AND SEND SECTION 6 IN CASE OF A 
SERIOUS RISK OR WHEN THE PRODUCER/DISTRIBUTOR OPTS TO 

SUBMIT THE NOTIFICATION ONLY TO THE AUTHORITY OF THE 
MEMBER STATE IN WHICH THEY ARE ESTABLISHED 

Section 6: Details of other COMPANY(IES) in the supply chain which hold affected 
products 

List of Manufacturers/ 
Importers or Authorised 
representatives by 
Member State: 
Name/Address/ 
Tel/Fax/E-mail/Website. 

 

List of Distributors/Retailers 
by Member State: 
Name/Address/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

 

Number of products 
(serial numbers or date 
codes) held by 
producer/importer/ 
distributor/retailer/consumers 
by Member State 

 

 

 

 



PATURA ANTIINCENDIU
marca GLORIA

      RECHEMAREA PRODUSULUI 

GLORIA patura antiicendiu G100, 1x1 m

Stimați clienți, 
 
 
începând cu 2005, Gloria GmbH, prin diverse societăți comerciale afiliate sub marca noastră GLORIA, a introdus pe piață  
un tip de pătură antiincendiu.   
 
Testele recente au arătat că această pătură antiincendiu prezintă riscuri de siguranţă, în special atunci când este necesară  
stingerea unor cantități mari de grăsime.  
Aceasta înseamnă că există un pericol de vătămare a persoanelor sau de pierdere a vieţii, precum și de daune aduse  
proprietăților.  
 
Prin urmare, solicităm rechemarea tuturor păturilor antiincendiu furnizate de noi.  
 
Pătura antiincendiu care este rechemată din acest punct de vânzare este reprezentată aici.  
 
Dacă aveți o astfel de pătură antiincendiu la domiciliu, vă rugăm să rețineți următoarele: 
 
Nu utilizați această pătură antiincendiu pentru a stinge incendiile, în special incendiile de grăsimi! 
 
Informați membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu dumneavoastră, sau care folosesc o astfel de pătură! 
 
Vă rugăm să returnați la punctul de vânzare pătura antiincendiu reprezentată alăturat. Vi se va restitui integral prețul  
de achiziție.  
 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:  
 
GLORIA GmbH  
Telefon direct: +49 (0) 2523 77 6100 
Email: support@gloria.de 
http://www.gloria.de/News/Pages/loeschdecke.aspx 
 
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru orice inconvenient. 
Cu stimă,  
 
GLORIA GmbH 


