
 
 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ αρ. DCPF2021-01  

 
Η ORIGINAL BUFF, S. A, με καταστατική έδρα στην Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcelona, 
Ισπανία, και με ΑΦΜ εταιριών (CIF) A-58034000, εκπροσωπούμενη από τον DAVID CAMPS 
TORT, ο οποίος έχει ηλικία δικαιοπρακτικής ικανότητας και είναι κάτοχος του Δελτίου 
Ταυτότητας (DNI) αριθ. 46.586.760-F, βάσει της ιδιότητάς του ως Διευθύνοντα Συμβούλου 
 
ΔΗΛΩΝΕΙ, υπό την αποκλειστική ευθύνη του, ότι το ΜΑΠ της κατηγορίας II: 
 
CUT RESISTANT FR 
 
πληροί τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και τα ακόλουθα πρότυπα: 
 

- EN ISO 13688:2013, “Προστατευτική ενδυμασία. Γενικές απαιτήσεις”. 
 

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της 
οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου», σύμφωνα με το τμήμα 2.6 του παραρτήματος II 
«ΜΑΠ για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες», αξιολογώντας τη συμμόρφωσή του 
σύμφωνα με το EN 1149-5:2018 «Προστατευτική ενδυμασία.  Ηλεκτροστατικές 
ιδιότητες. Μέρος 5: Απόδοση υλικών και απαιτήσεις σχεδιασμού έναντι του κινδύνου 
ηλεκτροστατικών φορτίων για την πρόληψη εμπρηστικών εκκενώσεων σύμφωνα με το 
EN 1149-3:2004. 
 

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2016, «σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της 
οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου», σύμφωνα με το τμήμα 3.3 του παραρτήματος II 
«Προστασία από μηχανικούς τραυματισμούς». Το ύφασμα πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN 388: 2016 για τον μηχανικό κίνδυνο αντίστασης κοπής με αιχμηρά 
αντικείμενα. 

 
- EN ISO 11612:2015 «Ενδυμασία για προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας. 

Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης» έναντι των ακόλουθων κινδύνων: εξάπλωση φλόγας 
(A1), θερμική συναγωγή (B1), θερμότητα ακτινοβολίας (C1) και θερμότητα επαφής (F1). 

 
 
Το ΜΑΠ που καλύπτεται από αυτήν τη δήλωση είναι πανομοιότυπο με αυτό που έχει 
υποβληθεί στην εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) από τον κοινοποιημένο οργανισμό AITEX Αρ. 
0161, ο οποίος έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ αρ. 19/1947/00/0161 με 
ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2019. 
 
Το ΜΑΠ που υπόκειται σε αυτήν τη δήλωση έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης βάσει εσωτερικού ελέγχου παραγωγής (ενότητα Γ). 

 
_______________________ 
David Camps Tort 
Διευθύνων Σύμβουλος 
Igualada, (Βαρκελώνη), 28 Απριλίου 2020 



 
 
 
 

 
 
 
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αρ. DCPF2021-01 βασίζεται στην έκθεση τεχνικής δοκιμής αρ. 
2019EP2184UE  που συντάχθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό AITEX και ισχύει για τη 
συλλογή PROFESSIONAL 2020-2021. 
 


