DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE NR DCPF2021-01
Firma ORIGINAL BUFF, S. A, z siedzibą pod adresem Carrer França, 16, 08700 Igualada,
Barcelona, Hiszpania, o numerze identyfikacji podatkowej (CIF) A-58034000, reprezentowana
przez DAVIDA CAMPSA TORTA, pełnoletniego, legitymującego się dowodem osobistym (DNI) nr
46.586.760-F, Dyrektora Generalnego,
NINIEJSZYM DEKLARUJE z pełną odpowiedzialnością, że ŚOI kategorii II:
CUT RESISTANT FR
spełnia wymagania wynikające z przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz
następujące normy:
-

EN ISO 13688:2013, „Odzież ochronna – Wymagania ogólne”.

-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z9 marca 2016 r. w
sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
zgodnie z sekcją 2.6 Załącznika II „ŚOI przewidziane do użytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej”, ocena zgodności w oparciu o EN 1149-5:2018, „Odzież ochronna –
Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania dotyczące materiału i projektu” w
zakresie ryzyka wystąpienia ładunków elektrostatycznych w celu zapobiegania
wyładowaniom zdolnym do wywoływania zapłonów, zgodnie z EN 1149-3:2004.

-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z9 marca 2016 r. w
sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
zgodnie z sekcją 3.3 Załącznika II „Ochrona przed urazami mechanicznymi”. Tkanina
spełnia wymagania normy EN 388: 2016 dotyczące mechanicznego ryzyka odporności
na przecięcie ostrymi przedmiotami.

-

EN ISO 11612:2015 „Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i
płomieniem – Minimalne wymagania dotyczące skuteczności” w zakresie następujących
zagrożeń: rozprzestrzeniania płomienia (A1), ciepła konwekcyjnego (B1),
promieniowania cieplnego (C1) i ciepła kontaktowego (F1).

ŚOI, stanowiący przedmiot niniejszej deklaracji, jest identyczny ze środkiem poddanym badaniu
typu UE (moduł B) przez notyfikowaną jednostkę AITEX nr 0161, która wydała Certyfikat badania
typu UE nr 19/1947/00/0161 z dnia 14 października 2019 r.
ŚOI, stanowiący przedmiot niniejszej deklaracji, został poddany procedurze oceny zgodności w
ramach wewnętrznej kontroli produkcji (moduł C).

_______________________
David Camps Tort
Dyrektor Generalny
Igualada, (Barcelona), 28 kwietnia 2020 r.

Europejska Deklaracja Zgodności nr DCPF2021-01 powstała na podstawie Raportu z badania
technicznego nr 2019EP2184UE, wydanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą AITEX, i
dotyczy kolekcji PROFESSIONAL 2020-2021.

