EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. DCPF2021-01
Společnost ORIGINAL BUFF, S. A, se sídlem Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcelona,
Španělsko, a daňovým identifikačním číslem právnické osoby (CIF) A-58034000, již zastupuje
DAVID CAMPS TORT, který dosáhl zákonem stanoveného věku, je držitelem občanského průkazu
(DNI) č. 46.586.760-F a působí jako generální ředitel,
TÍMTO PROHLAŠUJE na svou výhradní odpovědnost, že OOP kategorie II:
CUT RESISTANT FR
splňuje požadavky harmonizačních právních předpisů Unie a následujících norem:
-

EN ISO 13688:2013, „Ochranné oděvy. Obecné požadavky“.

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016
„o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS“ v souladu
s oddílem 2.6 přílohy II „OOP pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu“
vyhodnocující jeho shodu v souladu s EN 1149-5:2018 „Ochranné oděvy. Elektrostatické
vlastnosti. Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky“ proti riziku elektrostatického
náboje pro prevenci zápalných výbojů v souladu s EN 1149-3:2004.

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 „o
osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS“, v souladu s
oddílem 3.3 přílohy II „Ochrana před mechanickým poraněním“. Tkanina splňuje
požadavky normy EN 388: 2016 na mechanické riziko řezné odolnosti s ostrými
předměty.

-

EN ISO 11612:2015 „Oděvy na ochranu proti teplu a plameni. Minimální technické
požadavky“ proti následujícím rizikům: šíření plamene (A1), konvekční teplo (B1), sálavé
teplo (C1) a kontaktní teplo (F1).

OOP, na které se vztahuje toto prohlášení, jsou totožné s OOP, jež byly předloženy k EU
přezkoušení typu (modul B) oznámeným subjektem AITEX č. 0161, který vystavil certifikát
EU přezkoušení typu č. 19/1947/00/0161 dne 14. října 2019.
OOP, na které se vztahuje toto prohlášení, byly podrobeny postupu posuzování shody na základě
vnitřní kontroly výroby (modul C).

______________________
David Camps Tort
Generální ředitel
Igualada, (Barcelona), 28. dubna 2020

EU prohlášení o shodě č. DCPF2021-01 vychází z technické zprávy o zkoušce č. 2019EP2184UE
provedené oznámeným subjektem AITEX a vztahuje se na kolekci PROFESSIONAL 2020-2021.

