VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ Č. DCPF2021-01
ORIGINAL BUFF, S. A, so sídlom na adrese Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcelona,
Španielsko, daňové identifikačné číslo organizácie (CIF) A-58034000, v zastúpení: DAVID CAMPS
TORT, ktorý je plnoletý a je držiteľom občianskeho preukazu (DNI) č. 46.586.760-F, vo funkcii
generálneho riaditeľa
TÝMTO na svoju vlastnú zodpovednosť VYHLASUJE, že OOP kategórie II:
CUT RESISTANT FR
spĺňa požiadavky právnych predpisov Únie o harmonizácii a nasledujúcich noriem:
-

EN ISO 13688:2013, „Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky“.

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 „o osobných
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS“, v súlade s oddielom
2.6 prílohy II „OOP na použitie v potenciálne výbušných prostrediach“, ktor hodnotí jeho
zhodu podľa EN 1149-5:2018 „Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5:
Požiadavky na vlastnosti materiálu a konštrukčné riešenie vzhľadom na riziko
elektrostatických nábojov na prevenciu zápalných výbojov v súlade s EN 1149-3:2004.

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 „o osobných
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS“, v súlade s oddielom
3.3 prílohy II „Ochrana pred mechanickými poraneniami“. Tkanina spĺňa požiadavky
normy EN 388: 2016 na mechanické riziko reznej odolnosti s ostrými predmetmi.

-

EN ISO 11612:2015 „Odevy na ochranu proti teplu a ohňu. Minimálne požiadavky na
vyhotovenie“ proti týmto rizikám: šírenie plameňa (A1), konvekčné teplo (B1), sálavé
teplo (C1) a kontaktné teplo (F1).

OOP, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je totožný s tým, ktorý bol predložený na typovú
skúšku EÚ (modul B) vykonanú notifikovanou osobou AITEX č. 0161, ktorá vydala certifikát EÚ
skúšky typu č. 19/1947/00/0161 zo 14. októbra 2019.
OOP, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, sa podrobil postupu posudzovania zhody na základe
vnútornej kontroly výroby (modul C).

_______________________
David Camps Tort
CEO
Igualada, (Barcelona), 28. apríl 2020

EÚ vyhlásenie o zhode č. DCPF2021-01 je založené na technickej správe zo skúšky
č. 2019EP2184UE, ktorú vydala notifikovaná osoba AITEX, a vzťahuje sa na kolekciu
PROFESSIONAL 2020-2021.

