DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. SOI (numer produktu, typu, partii lub numer seryjny):
Fartuch wodochronny model: 108/PU, 109/PU
2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela:
AJ Group Sp. z o.o., 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19
3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta:
AJ Group Sp. z o.o., 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja SOI umożliwiająca identyfikowalność; można dołączyć wystarczająco wyraźną
kolorową ilustrację, w przypadku gdy jest to niezbędne do identyfikacji SOI):
Fartuch wodochronny model: 108/PU, 109/PU
5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji
technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343:2008, PN-EN 343+A1/AC:2010) Odzież
ochronna. Ochrona przed deszczem.
7. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana nie dotyczy ... (nazwa, numer) ... przeprowadziła badanie typu
UE (moduł 8) i wydała certyfikat badania typu UE ... (odesłanie do tego certyfikatu).
8. W stosownych przypadkach SOI podlegają procedurze oceny zgodności ... (albo zgodności z typem w oparciu
o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C 2), albo
zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł O)) ... pod nadzorem jednostki
notyfikującej ... (nazwa, numer).
nie dotyczy
9. Informacje dodatkowe:
Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-0168/16/C wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego • Państwowy Zakład Higieny
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