
 

 
 

EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Nr. DCPF2021-01  
 
ORIGINAL BUFF, S. A, med registrerad adress på Carrer França, 16, 08700 Igualada, Barcelona, 
Spanien, och med företags taxeringsnummer (CIF) A-58 034 000, företrädd av DAVID CAMPS 
TORT, som är myndig och innehavare av ett nationellt Id-kort (NI) nr 46.586.760-F, i sin roll som 
verkställande direktör 
 
HÄRIGENOM FÖRKLARAS, under eget ansvar att den personliga skyddsutrustningen i kategori II: 
 
CUT RESISTANT FR 
 
uppfyller kraven i unionens harmoniseringslagstiftning och följande standarder: 
 

- EN ISO 13688:2013, ”Skyddskläder. Allmänna krav”.  
 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om 
personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEGi enlighet 
med avsnitt 2.6 i bilaga II ”Personlig skyddsutrustning för användning i potentiellt 
explosiva ämnen atmosfärer”, utvärdera dess överensstämmelse enligt EN 1149–5:2018 
” Skyddskläder. Elektrostatiska egenskaper. Del 5: Materialprestanda och 
konstruktionskrav mot risk för elektrostatiska laddningar för att förhindra brandutsläpp 
i enlighet med EN 1149–3:2004.  
 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om 
personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEGi enlighet 
med avsnitt 3.3 i bilaga II ”Skydd mot mekaniska stötar”. Tyget uppfyller kraven i 
standarden EN 388: 2016 för mekanisk risk för skärmotstånd med vassa föremål. 
 

- EN ISO 11612:2015 ”Kläder för att skydda mot värme och låga.  Minimikrav för 
prestanda”mot följande risker: flamspridning (A1), konvektiv värme (B1), 
strålningsvärme (C1) och kontaktvärme (F1). 

 
 
Den personliga skyddsutrustning som omfattas av denna försäkran är identisk med den som har 
lämnats in till EU-typkontroll (modul B) av det anmälda organet AITEX-nr 0161, som har utfärdat 
EU-typintyget nr 19/1947/00/0161 av den 14 oktober 2019. 
 
Den personliga skyddsutrustning som omfattas av denna försäkran har genomgått det 
förfarande för bedömning av överensstämmelse som grundar sig på intern tillverkningskontroll 
(modul C). 

 
_______________________ 
David Camps Tort 
VD 
Igualada, (Barcelona), den 28 april 2020 



 

 
 
 
 
EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Nr. DCPF2021-01 grundar sig på den tekniska 
provningsrapporten 2019EP2184UE av det anmälda organet AITEX och den gäller för 
PROFESSIONAL 2020-2021 samling. 
 


