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                                    DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 

My, ChemDefend Co Ltd, No.395 Lu Yin Da Dou, Si’an Town, Changxing County, Zhejiang, Chiny, oświadczamy, 

że opisane poniżej środki ochrony indywidualnej: 

ChemDefend® 310 z kapturem — modele 005 i 001 

ChemDefend® 310 z kołnierzem — model 035 

ChemDefend® 310 z kapturem i skarpetami — model 045 

ChemDefend® 310 z kapturem, kompleksowym zamkiem i patką z podwójnym zamkiem — 

model 055,047,057,067. 

ChemDefend® 310 z kołnierzem, kompleksowym zamkiem i patką z podwójnym zamkiem 

— model 036 

ChemDefend® 310 z kapturem, skarpetami, kompleksowym zamkiem i patką z podwójnym 

zamkiem — model 046 

• Są zgodne z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/425 i wymogami kategorii III dla ŚOI. 

• Spełniają minimalne wymogi określone w normach produktowych. 

EN14605:2005 +A1:2009 — Typ 4 ograniczona skuteczność, odzież ochraniająca całe ciało przed rozpylonymi 

substancjami chemicznymi. 

EN14605:2005 +A1:2009 — Type 3 ograniczona skuteczność, odzież ochraniająca całe ciało przed silnym i 

ukierunkowanym strumieniem substancji chemicznej. 

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 — Typ 5 ograniczona skuteczność, odzież ochraniająca całe ciało przed 

działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu. 

EN13034:2005 +A1:2009 — Typ 6 ograniczony test rozpylania. 

EN1073-2:2002 — Niewentylowana odzież chroniąca przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi — klasa 

efektywności TIL 1. 

EN1149-5:2018 — Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej 

ładunek elektrostatyczny. 

EN14126:2003 — Wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi NORMA ISO 27065: 

2017+A1:2019 Pesticide Standard - Ochrona przed pestycydami Poziom C3 - potencjalne ryzyko wysokie. 

Odzież ochronna noszona przez operatorów stosujących pestycydy oraz dla pracowników zajmujących się 

ponownym wjazdem. 

NORMA ISO 27065: 2017+A1:2019 Pesticide Standard - Ochrona przed pestycydami Poziom C3 - potencjalne 

ryzyko wysokie. Odzież ochronna noszona przez operatorów stosujących pestycydy oraz dla pracowników 

zajmujących się ponownym wjazdem. 

• Są takie same jak ŚOI zgodne z certyfikatem EC nr 086/2015/1178.02 wydanym przez jednostke 

notyfikowaną Centexbel 0493 Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde. 

• Podlegają procedurze okreslonej w module D rozporządzenia (EU) 2016/425 pod nadzorem jednostki 

notyfikowanej Centexbel nr 0493 Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde. 

Sporządzono w Chinach i Hull dnia 

Data: 11/11/2020                     Podpisał:                                                                                                       Richard Heath 

                                                                                                                                                               Dyrektor zarządzający 

  

 


