
 

 
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE Nº DCPF2021-01  

 

ORIGINAL BUFF, S. A, com domicílio fiscal em Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcelona, 
Espanha e Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) A-58034000, representada por 
DAVID CAMPS TORT, maior de idade e portador do cartão de identificação nacional 
nº 46.586.760-F, no seu papel de Diretor-Executivo 
 
DECLARA AQUI, sob a sua única responsabilidade que o EPI da Categoria II: 
 
CUT RESISTANT FR 
 
cumpre os requisitos da legislação de harmonização da União Europeia e as seguintes normas: 
 

- EN ISO 13688:2013, “Protective clothing. General requirements” (“Vestuário de 
proteção, Requisitos gerais”). 
 

- Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 
2016 “relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 
89/686/CEE do Conselho”, em cumprimento com a secção 2.6 do Anexo II “EPI 
destinados a utilização em atmosferas potencialmente explosivas”, avaliando-se a sua 
conformidade de acordo com a EN 1149-5:2018 “Protective clothing. Electrostatic 
properties. Part 5: Material performance and design requirements” (“Vestuário de 
proteção – Propriedades eletrostáticas – Parte 5: Requisitos de desempenho do material 
e de conceção”) contra o risco de cargas eletrostáticas para evitar descargas incendiárias 
de acordo com a EN 1149-3:2004. 
 

- Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 
2016 “relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 
89/686/CEE do Conselho”, em cumprimento com a secção 3.3 do Anexo II “Proteção 
contra os choques mecânicos”. O tecido atende aos requisitos da norma EN 388: 2016 
para o risco mecânico de resistência ao corte com objetos pontiagudos. 

 
- EN ISO 11612:2015 “Clothing to protect against heat and flame. Minimum performance 

requirements” (“Vestuário de proteção; Vestuário para proteger contra o calor e a 
chama; Requisitos mínimos de desempenho”) contra os seguintes riscos: propagação de 
chamas (A1), calor convectivo (B1), calor radiante (C1) e calor por contacto (F1). 

 
O EPI abrangido pela presente declaração é idêntico ao que foi submetido para exame UE de 
Tipo (módulo B) pelo organismo notificado AITEX No. 0161, o qual emitiu o certificado de Exame 
UE de Tipo nº 19/1947/00/0161 datado de 14 de outubro de 2019. 
O EPI abrangido pela presente declaração foi submetido ao procedimento de avaliação de 
conformidade baseada no controlo interno da produção (módulo C). 

 
_______________________ 
David Camps Tort 
Diretor-Executivo 
Igualada, (Barcelona), 28 de abril de 2020 



 

 

 
 
A Declaração UE de Conformidade nº DCPF2021-01 baseia-se no Relatório de Teste técnico 
número 2019EP2184UE realizado pelo organismo notificado AITEX e aplica-se à coleção 
PROFESSIONAL 2020-2021. 


