Pepco Poland Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 73a
60-479 Poznań

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE (NR. 263924,308275_1/PPE/2019/RO)

1. EIP (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie):
263924 Mănușă bucătărie (modelul SKU: 26392406)
308275 Mănuși bucătărie 2 bucăți (modelul SKU: 30827501)

2. Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia:
PEPCO Poland Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

3. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului.
PEPCO Poland Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

4. Obiectul declarației ):
263924 Mănușă bucătărie (modelul SKU: 26392406)
308275 Mănuși bucătărie 2 bucăți (modelul SKU: 30827501)
5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a
Uniunii:
•

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9
martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei
89/686/CEE a Consiliului

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la
celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea:
•
•

EN 420:2003+A1:2009 Mănuşi de protecţie -- Cerinţe generale şi metode de analiză
EN 407:2004 Mănuşi de protecţie împotriva pericolelor termice (temperaturi ridicate şi/sau
foc)

7. După caz, organismul notificat Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o., NB 2534 a
efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip
ITT.97.181.7.3.452.PPE.2534
8. După caz, EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității … [fie conformitatea de tip
bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale
aleatorii (modulul C2), fie conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție
(modulul D)] … sub supravegherea organismului notificat … (denumire, număr) - Nu este cazul
9. Informații suplimentare: Nu este cazul

Semnată în numele PEPCO Poland Sp. z o.o.:

Poznań, 29.11.2019

Magdalena Urbaniak
Quality Assurance Specialist

