A UL está aqui para ajudar
em suas solicitações NOM
Soluções confiáveis para ajudar a levar seus produtos mais rapidamente ao mercado
Como a UL pode ajudar
Por ser uma organização de certificação com serviços completos, a UL está autorizada
a emitir a Marca NOM (Norma Oficial Mexicana) para segurança e eficiência
energética no México. Sabemos que o tempo de chegada ao mercado é fundamental,
e os especialistas da UL desenvolveram serviços para certificar produtos segundo os
requisitos da NOM rapidamente.
•	A UL é uma certificadora abrangente no México, com uma Marca em que você pode
confiar; temos soluções personalizadas para atender às suas necessidades de testes,
com conhecimento rápido, flexível e conveniente disponível em pacotes de serviço
personalizados.
•	Especialistas por toda a América Latina falam os idiomas locais e ajudam você a
levar seu projeto NOM adiante, onde quer que você esteja.
•	A UL posiciona os clientes para o sucesso, com caminhos de conformidade
estratégica e testes consolidados, que levam os produtos a mais mercados mais
rapidamente, facilitam a expansão para novos mercados e reduzem os custos dos
processos de certificação.

Como funciona o processo
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Comece nos contando sobre seu projeto de luminária; então, nossa
equipe de especialistas fará perguntas para esclarecer dúvidas
e desenvolverá uma lista de verificação personalizada e fácil de
compreender para o seu projeto NOM. Com isso, você economiza
tempo imediatamente, uma vez que a documentação explicando
o que é necessário para a solicitação NOM é extensa e pode ser
confusa — nós fazemos o trabalho por você.
A lista de verificação que fornecemos identifica tudo que você precisa
apresentar para dar início ao processo de certificação NOM, incluindo:

Após a criação da lista de verificação, vamos detalhar cada
requisito para você, incluindo os critérios para o rótulo de um
produto ou as instruções de idiomas para garantias e outros
documentos. Nós nos certificaremos de que você compreenda
o que precisa ser reunido ou modificado desde o início, para que
possa se preparar.
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•	Documentação legal e informações da empresa
•	Códigos HTS de oito dígitos (código padronizado para testes)

Conforme você reúne as informações necessárias para a
NOM, nós ajudaremos a verificar a documentação para
que não fique faltando nada, e os revisaremos com você
para confirmar que cumprem os critérios. Quando todos
os itens de sua lista de verificação estiverem cumpridos,
sua solicitação estará pronta para ser enviada.

•	Informações do produto/família de produtos, como relatórios de
testes, imagens do produto ou fichas de especificações e manuais
•	Informações técnicas específicas para suas luminárias, como
diagramas e materiais tanto para o sistema óptico quanto para os
dispositivos elétricos
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Nós ajudaremos você a compreender o novo
procedimento para rótulos e marcas de produto
referentes a Marcas UL-MX NOM.

• Marcas e rótulos associados ao(s) seu(s) produto(s)
•	Documentação dos testes de segurança exigidos pela NOM; e a UL
pode ajudar com os testes nos EUA e México

Com quem devo falar para começar?
Do início ao fim, a UL estará lá para ajudar você a conquistar sua certificação NOM.
Clique aqui para falar conosco.

