Tanúsítvány száma:

B-021/2018-K1/2020
A B-021/2018 számú

EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY
kiegészítése
Tanúsítjuk, hogy a következőkben megnevezett egyéni védőeszköz, melyek a
B-021/2018 számú EU-típusvizsgálati tanúsítványban megadott egyéni védőeszköz újabb
változata, megfelel mindazoknak a követelményeknek, amelyekre a B-021/2018 számú
EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiterjed.
Tanúsított egyéni védőeszköz:
A B-021/2018 számú EU-típustanúsítványban megadott egyéni védőeszköz újabb
változata:
Megnevezés: Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruha
Azonosító:
- deréknadrág:
Dávid-lva-dn-18-03
Tanúsíttató (gyártó):
SIRIUS PRODUKT Kft.
Címe: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.
Az EU-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Azonosítási száma: 1523
Az egyéni védőeszköz védelmi képessége és védelmi fokozata:
Az egyéni védőeszköz új változatának védelmi képessége és védelmi fokozata azonos
a B-021/2018 számú EU-típustanúsítványban megadottal.
Az egyéni védőeszköz megfelelősége alapját képező vizsgálati dokumentumok
azonosító adatai:
Vizsgáló szerv megnevezése:
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok száma: 01-04/88-2014, 5/16-2017-1,
5/23-2017/A-3, 5/23-2017/B-2, No13 – 061, FZZ 13/0451-02/CHZ 0295-02,
5/15-2018-1, 5/15-2018-2, 5/15-2018-4.
Melléklet:

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány jelen kiegészítéséhez egy 2 oldal
terjedelmű melléklet tartozik, mely a kiegészítés elválaszthatatlan részét
képezi.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítése érvényes: 2023. június 26-ig.
Budapest, 2020. január 27.
Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
vezérigazgató
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MELLÉKLET
a B-021/2018 számú EU-típusvizsgálati tanúsítvány
B-021/2018-K1/2020 számú kiegészítéséhez
Tanúsított egyéni védőeszköz:
A B-021/2018 számú EU-típustanúsítványban megadott egyéni védőeszköz újabb
változata:
Megnevezés: Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruha
Azonosító:
- deréknadrág:
Dávid-lva-dn-18-03
Tanúsíttató (gyártó):
SIRIUS PRODUKT Kft.
Címe: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.
A tanúsított egyéni védőeszköz leírása:
Deréknadrág (Dávid-lva-dn-18-03):
A nadrág eleje középvonalán a takart hasíték és az övpánt gombokkal záródik, a gombok
távolsága egymástól max. 6,5 cm. Az öt darab övtartó alsó része az övpánt
felvarrásvonalába fogott, felső része az övpántra tűzött. A nadrág bősége az övpánt háta
részébe fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.
Jobb és bal elején zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú, erősített alsó részű
(két rétegű) foltzseb van kétsorosan feltűzve. A zsebfedők és a zsebek felső széle az
övpántba, egyik oldaluk a külső oldalvarrásba fogott. A zsebfedő a zsebbenyúlás vonalát 2
cm-es átfedéssel takarja.
Jobb hátsó száron a külső oldalvarrásnál, combrészen egy rejtett nyomókapoccsal záródó
zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú szerszámzseb van kétsorosan feltűzve. A
zseb egyik oldala a külső oldalvarrásba fogott. Az egysorosan körbetűzött, ferde szabású
zsebfedő a nadrág eleje és háta szárára tűzött. A zsebfedő mindkét oldalon 1-1 cm-rel
szélesebb a zsebnél. A zsebfedő legalább 45°-os szögben a külső oldalvarrás felé lejt.
Az elejefelmenet, a farvarrás és a belső oldalvarrás kétsorosan tűzött.
A szárak alja kétszeresen visszahajtva tűzött.
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A tanúsított egyéni védőeszközök rajza:
Deréknadrág (Dávid-lva-dn-18-03):

Budapest, 2020. január 27.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
vezérigazgató

