EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING nr. DCPF2021-01
ORIGINAL BUFF S.A. med hjemsted på adressen Carrer de França 16, 08700 Igualada, Barcelona,
Spanien, og med skatteregistreringsnummer (CIF) A-58034000 her repræsenteret af DAVID
CAMPS TORT, der er juridisk myndig og indehaver af nationalt id-kort (DNI) med nr. 46.586.760F, i sin rolle som administrerende direktør.
ERKLÆRER HERMED at være eneansvarlig for, at det personlige værnemiddel i kategori II:
CUT RESISTANT FR
opfylder kravene i EU's harmoniseringslovgivning samt følgende standarder:
-

DS/EN ISO 13688:2013, "Beskyttelsesbeklædning. Generelle krav".

-

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af den 9. marts 2016 "om
personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF" i
overensstemmelse med stk. 2.6 i bilag II, "PV'er til anvendelse i potentielt
eksplosionsfarlige omgivelser", med en vurdering af produktet i henhold til DS/EN 11495:2018 om "Beskyttelsesbeklædning – Elektrostatiske egenskaber – Del 5: Ydeevnekrav
til materiale samt konstruktionskrav" mod risikoen for elektrostatisk ladning for at
undgå brandfarlig udladning i overensstemmelse med DS/EN 1149-3:2004.

-

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af den 9. marts 2016 "om
personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF" i
overensstemmelse med stk. 3.3 i bilag II, "Beskyttelse mod mekaniske skader". Stoffet
opfylder kravene i standarden EN 388: 2016 for den mekaniske risiko for
skæremodstand med skarpe genstande.

-

DS/EN ISO 11612:2013 "Beskyttelsesbeklædning mod varme og ild. Minimumskrav til
ydeevne" mod følgende risici: flammespredning (A1), konvektionsvarme (B1),
strålevarme (C1) og kontaktvarme (F1).

Det personlige værnemiddel, som er omfattet af denne erklæring, er identisk med det
værnemiddel, der er indsendt til EU-typeundersøgelse (modul B) hos AITEX, bemyndiget organ
nr. 0161, som har udstedt EU-typeundersøgelsescertifikat nr. 19/1947/00/0161 dateret den 14.
oktober 2019.
Det personlige værnemiddel, som er omfattet af denne erklæring, er indsendt til
overensstemmelsesvurdering på grundlag af intern produktionskontrol (modul C).

_______________________
David Camps Tort
Administrerende direktør
Igualada (Barcelona), den 28. april 2020

EU-overensstemmelseserklæring nr. DCPF2021-01 er baseret på den tekniske testrapport med
nummer 2019EP2184UE, som er udarbejdet af det bemyndiget organ AITEX, og er gældende for
kollektionen PROFESSIONAL 2020-2021.

