
ChemDefend Co Ltd, 

No.395 Lu Yin Da Dao, 
Si’an Town, Changxing County, 
Huzhou, 
Zhejiang, China. Postcode 313113. 
 

  
 

            EG-CONFORMITEITSVERKLARING 
 

Wij, ChemDefend Co Ltd, No.395 Lu Yin Da Dou, Si’an Town, Changxing County, Zhejiang, China, verklaren dat 

het hierna beschreven PBM; 

ChemDefend® 310 met kap – model 005 en 001 

ChemDefend® 310 met kraag – model 035 

ChemDefend® 310 met kap en vaste sokken – model 045 

ChemDefend® 310 met kap en combinatieritssluiting en dubbele ritsoverslag - model 

055,047,057,067. 

ChemDefend® 310 met kraag en combinatieritssluiting en dubbele ritsoverslag - model 036 

ChemDefend® 310 met kap en vaste sokken en combinatieritssluiting en dubbele 

ritsoverslag - model 046 

• In overeenstemming is met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/425 en met de vereisten voor 

Categorie III PBM. 

• Voldoet aan de minimum vereisten vastgelegd door de productnormen. 

EN14605:2005 +A1:2009 - Beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen vloeibare 

chemicaliën met spraydichte (type 4) verbindingen. 

EN14605:2005 +A1:2009 - Beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen vloeibare 

chemicaliën met vloeistofdichte (type 3) verbindingen. 

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - Beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de 

lucht verspreide vaste deeltjes (type 5). 

EN13034:2005+A1:2009 - Type 6 beschermende kleding die het hele lichaam beschermt tegen vloeistoffen. 

EN1073-2:2002 - Niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes 

– prestatie-indeling van TIL Klasse 1. 

EN1149-5:2018 - Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen voor elektrostatische afleidende 

kleding. 

EN14126:2003 - Beschermende kleding tegen besmettelijke agentia. 

ISO 27065: 2017+A1:2019 - Normering betreffende het gebruik van pesticides - Bescherming tegen pesticides 

niveau C3 - Potentieel hoog risico. Beschermende kleding voor operatoren die pesticides toepassen/gebruiken 

en voor medewerkers die de werkzone mee betreden 

• Identiek is aan het PBM welke onderwerp is van het EG-typeonderzoekscertificaat nr. 086/2015/1178.02 

afgegeven door Centexbel Aangemelde Instantie 0493 Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde. 

• Onderwerp is van de procedure uiteengezet in Module D van Verordening (EU) 2016/425 onder 

supervisie van de aangemelde instantie Centexbel Aangemelde Instantie nr. 0493 Technologiepark 7, 

BE-9052 Zwijnaarde. 
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