
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

POPIS PRODUKTU

VÝROBCE
ESTILO MODA TEKSTIL TARIM HAYVANCILIK INSAAT IC 

DIS TIC. YE SAN. LTD. STI
Gazi Osman Pala Mah. Kolej Sok. No:2/A Turhal TOKAT / TURKEY

ESTILO - model ES 6124, elektrostatický ochranný oděv proti infekčním agens;
Typ 5-B - Poskytuje ochranu celého těla proti polétavým pevným částicím

Typ 6-B - nabízí omezený ochranný účinek proti kapalným chemikáliím s následující klasifikací;
Odolnost proti průniku kontaminovaných kapalin za hydrostatického tlaku: Třída 3

Odolnost proti průniku infekčních látek v důsledku mechanického kontaktu s látkami obsahujícími 
kontaminované kapaliny: Třída 2

Odolnost proti průniku kontaminovaných pevných částic: Třída 2

Výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedený produkt je za podmínek běžného 
používání a podmínek definovaných výrobcem bezpečný a splňuje všechny nezbytné zákonné podmínky a 

požadavky. Výrobek je osobním ochranným prostředkem, který je určen k jednorázovému použití a pouze v 
souladu s pokyny výrobce.

Shoda je zajištěna následujícími postupy:

OZNAČENÍ A POPIS VÝROBKU
Označení a popis výrobku a informace pro uživatele jsou připraveny v souladu s nařízením 
EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a výše uvedenými harmonizovanými normami 
pro výrobky. Informace jsou dodávány s výrobkem s ohledem na EN ISO 15223-1: 2016 
a EN 1041: 2008 + A1: 2013.

Výrobce prohlašuje, že přijal veškerá nezbytná opatření k zajištění shody výrobků uvedených na 
trh s technickou dokumentací a technickými požadavky na tento typ výrobku.

Halil Ibrahim TÜRKDIL
Generální ředitel

28. 4. 2020

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ SHODY

Vyhovuje nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky kategorie III,
Vyhovuje technickým harmonizovaným normám EN 141261AC: 2004, EN ISO 13982-1: 2004 / 
A1: 2010, EN 13034: 2005 + A I: 2009, EN 1149-5: 2018
Jsou provedeny všechny požadované zkoušky uvedené ve výše uvedených normách,
Splňuje další příslušné harmonizované předpisy a normy
Posouzení o shodě a vydání Certifikátu o přezkoušení typu EU po provedení všech technických 
hodnocení shody s nařízeními a harmonizovanými normami posoudil:

Výrobek je pod dohledem stejného notifikovaného orgánu, NB 2163 podle přílohy 111 (modul D) 
nařízení o OOP (EU) 2016/425, pro zajištění kvality.

UNIVERSAL CERTIFICATION, SURVEILLANCE SERVICES and TRADE Co, 
coby notifikovaná osoba číslo 2163


