
 

 
EU-CONFORMITEITSVERKLARING Nr. DCPF2021-01  

 
ORIGINAL BUFF, S. A, met geregistreerd adres in Carrer França 16, 08700 Igualada, Barcelona,
Spanje, en met ondernemingsnummer (CIF) A-58034000, vertegenwoordigd door DAVID CAMPS 
TORT, meerderjarig en houder van een nationale identiteitskaart (DNI) met nr. 46.586.760-F, in 
zijn rol als Algemeen directeur. 
 
VERKLAART HIERBIJ, onder eigen verantwoordelijkheid, dat het PBM van categorie II: 
 
CUT RESISTANT FR 
 
voldoet aan de eisen van de Harmonisatiewetgeving van de Unie en de volgende normen: 
 

- EN ISO 13688:2013, “Beschermende kleding. Algemene vereisten”. 
 

- Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
“inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG”, 
in overeenstemming met punt 2.6 van Annex II “PBM voor gebruik in potentieel 
explosieve atmosferen”, waarbij de conformiteit wordt geëvalueerd volgens EN 1149-
5:2018 “Beschermende kleding. Elektrostatische eigenschappen. Deel 5: 
Materiaalprestaties en ontwerpvereisten tegen het risico van elektrostatische ladingen 
ter voorkoming van ontvlambare ontladingen volgens EN 1149-3:2004. 
 

- Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
" inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG", 
in overeenstemming met punt 3.3 van van Annex II “Bescherming tegen mechanisch 
letsel”. De stof voldoet aan de eisen van de norm EN 388: 2016 voor het mechanische 
risico van snijweerstand bij scherpe voorwerpen. 
 

- EN ISO 11612:2015 “Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen. Minimale 
prestatievereisten” tegen de volgende risico's: vlamverspreiding (A1), convectiewarmte 
(B1), stralingswarmte (C1) en contactwarmte (F1). 

 
Het PBM waarop deze verklaring betrekking heeft, is identiek aan die is ingediend bij het EU-
typeonderzoek (module B) door de aangemelde instantie AITEX nr. 0161, die het certificaat van 
EU-typeonderzoek nr. 19/1947/00/0161 met datum van 14 oktober 2019 heeft afgegeven. 
 
Het PBM waarop deze verklaring betrekking heeft, is onderworpen aan de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure op basis van interne productiecontrole (module C). 
 

 
_______________________ 
David Camps Tort 
Algemeen directeur 
 
Igualada, (Barcelona), 28 april 2020 



 

 
 
 
De EU-conformiteitsverklaring nr. DCPF2021-01 is gebaseerd op het technische testrapport 
nummer 2019EP2184UE van de aangemelde instantie AITEX en is van toepassing op de 
PROFESSIONAL 2020-2021-collectie. 


