
Memberof th" HOHENSTEIN O Group Tan0sitv6ny szAma:

8.02712015

EK.TIPUSTANUSiTVANY

Tan6sitjuk, hogy a kovetkezokben megnevezett egyeni v6doeszkdz megfelel a 1812008

Xir.g.l'S=nrnl1 r"endelet (89/680/EGK i16nyelvrel megegyezo) eloir6sainak'

Ta n f sit6s t v 69z5 beje le ntett (n otifi k6lt) szerv :

N6v: INNOVATEXT Textilipari Mriszaki Fejleszto 6s Vizsg6lo lntlzetZfi'.
Azonosit6si sz6m: 1523
Cfm: H-1 103 BudaPest, GYOmroi 0t 86.
Tetefon: (36-1i260-1 809 Fax: (36-1)201 -5260 E-mail: textile@innovatext.hu

Jelen EK-tipustanrisitvdny csak a lepecs6telt qzonositdsi mint6val (hiteles mintap6ld6ny)

6s a megnevezett oitonyrhtokkal 6rvenyes. Az EKtfpustanrlsitvdny nem ruhdzhat6 dt!

Tanfsitott egy6ni v6d5eszkiiz:
Antisztatikus, h5, tdng 6s foty1kony vegyszerek elleni b6lelt v6d6kabdt

Azonosit6k: DSvid-tva-bk-14-04/f (kiveheto ujj0 v6ltozat)
D 6v i d- I v a- b k- 1 4-04/2 (g u m izott d e 16 k r6szti vd ltozat)
Ddvid-lva-bk-1 4-04/3 ftapucnis v6ltozat)

Gydrt6s kezdet6nek 6ve: 2015

Tanfsittato (qy6rto vagy meghatalmazott kepviseloje):

N6v: SIRIUS PRODUKT Kft.
Cfm: 1 044 Budapest, Szilaspatak sor 42lb' 2. em. 13.

iet.: (36-a6)-35Ci-126 Fdx: (36-a6)-350-126 E-mail: siriusprodukt@gmail.com

Az egy6ni v6d5eszkciz v6delmi k6pess6ge fokozata
(Avedelmi k6pess6g 6s v6delmi fokozat r leirAsa a

Az adott szabv6nyok kovetelm6nyeit kiel uha felett
nyok kdvetelmenyeit kielegito v6donadr6 viselve a

kovetkezo kovetelm6nYeknek:

H6 6s l6ng elleni v6delem
A vedokab6t megfelel az MSZ EN ISO 1 161 2:2009 (EN ISO 1 1612:2008)

kovetelm6nyeinek. Teljesftm6nyszintek: ,A1 +A2, 81, C1, E1

Foty6kony vegyszerek elleni v6delem
A v6dokabat-'megfelel az MSZ EN 13034:2005+41 :2009 (EN. 13034:2005

+A1:2009) szabvdnf szerinti 'PB [6] tipus0 v6doruhAzat kovetelm6nyeinek'

E I e ktro sztati k u s tu I ai d o n s 5i g o k
A ved6kabat megterei az x/,sz EN 1 1 49-5:2008 (EN 1 1 49-5:2008) kovetelm6nyeinek'

Mef l6klet: Jelen EKtipustanf sftv6nyh oz egy 5 oldal terjedelmti mell6klet tartozik, mely

a tan ri sftv6ny elv6laszthatatlan r6sz6t kfpezi'

Az EK-tipustanusitv5ny 6rv6nyes: 2020. november 8-ig'

nr r ^h,-Jt{^({J/\r'
Dr. Kokasn6 Dr. Palicska Livia

vez6rigazgat6

Budapest, 2015. november 9'
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MELLEKLET
a 8-027 1201 5 sz6m ri EK'tipustan f sitv Anyhoz

Tanf sitott egy6ni v6dSeszktiz:

Antisztatikus, h5, t6ng 6s foty1kony vegyszerek elleni b6lelt v6d5kab6t

Azonosit6k: D6vid-lva-bk-14-04/1 (kiveheto ujjti v6ltozat)
D 6v i d-lv a- b k- 1 4'04/2 (g u m izott d e 16 kr6szu vdrltozat)

D 6vid-tva-bk- 1 4-04/3 (kapucn is v6ltozat)

Tanfsittat6 Gyaft6 vagy meghatalmazott kepviseloje):

N6v: SIRIUS PRODUKT Kft.
Cfm: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42lb' 2' em' 13.

Az egy6ni v6d5eszkciz v6delmi k6pess6ge 6s v6delmi fokozata:

H6 6s l6ng elleni v6delem
A szabv6ny kovetelm6nyeit kiel6git6 v6doruha felett..yagY ,a szabvany kovetelmenYeit

Xiefegii6 veOOnadraggaf egyUtt vis6lve a tanrisitott ved6eslkoz megfelel az MSZ EN ISO

11612.2009 (EN ISO 1 1 61 2:2008) kovetelm6nyeinek'

A v6d6eszk6z ertekellse az MSZ EN /SO 7 1612:2009 6. es 7. feiezete szerint:

n.v.: nem vizsgdlt jellemz6
n.a.: nem alkalmazhat6 kovetelm6ny

Fejezet I szakasz

6. Altatdnos kdvetelmdnYek
(180 6s 260'C-on6.2

megfelel: 41+A2
6.3 Korl6tozott ldngterjed6s

6.4 M6retv6ltozds
6.5 Fizikai kovetelm6n
A6 Opcion6lis kovetelm6ny -Vizhatlans6g (W bettikod)

6.7 E miai kovetel

6.8 86r zsirtartalma

7. HSatadasi kdvetelm1nYek

7.2 Konvektiv h6 (B betfikod

7.3 ho (C

7.4 Olvadt alurninium froccsen6se (D bettikod

7.S Otvadt vas frdccsen6se (E bettikod)

7.6 Kontakt ho (F

7.7 opcion6lis kovetelm6ny - Villamos iv hohat6sa elleni
v6delem

,€ Wlm6nY - Teljes ruha vizsgfilat az

////////////////%
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Foty6kony vegyszerek elleni v6delem
A v6d6ka t foly6kony vegyszerek ellen','
Megfelet :2009 (EN 130.34:2005+A1 :2009)
peiOltip 6ruh1zat kovetelmenyeinek.
ruem lett szakasza szerinti (enyhe permet

6thatoldsdval szembeni ellendll6s) vizsgdlatnak'

Teljesitm6nyszintek (oszt6lyok) az MSZ EN 13034:2005+A1 :2009 (MSZ

szerint:

szabvdny szerinti

formdjri folyad6k

EN 14325:2004)

MELLEKLET
(8.027t2015)
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harmoniz6lt

Az al a p any ag fol y ade kb e h ato I 6tssa/ szem b e n i e I I e n 6 I I 6 s a :

Foly6kony vegyszerek
Teljesitm6nyszint (oszt6lY)

Folyad6k leperget6s Folyad6kbehatol6s

30%-os k6nsav 3 3

1 0%-os n6triumhidroxid 3 3

orto-xilol (o-Xylene) 1 1

n-butilalkohol (Butan- 1 -ol) 3 2

Az alapanyag 6s a varratok mechanikaiiellemz6i:

Vizsg6lt jellemzo Teljesftm 6nyszi nt (oszt6lY)

Koodrs6ll6s6q 2t.
T6p6er6 (tov6bbszakito er6) 3

Szakit6ero 5

Atlvukaszt6ssal szembeni ellen6ll6s 2

Varrat szakitoero 4

E I ektrosztati ku s tu I ai do n s 69o k
A szabvdny kovetelm6nyeit kielegito v6doruha felett vagy a szabv6ny f9y9t9]191Ve^it
kielegit6 ve'donadr6ggal 6gyutt viselve a isitott v6doeszkoz megfelel azMSZ EN 1 149-

5:2008 (EN 1 149-5:2008) kovetelm6nyei

Az egy6ni v6d5eszkciz megfelelSs6ge alapjit k6pez5 vizsgilati dokumentumok
azonosit6 adatai:

VizsgAl6 szerv megnevezese:
tNtruOVnfEXT Textilipari Mriszaki Fejleszt6 6s Vizsg6lo lntezetZrt'.

VizsgSlati jegyz6konyv sz5ma. 01 -0512-201 5

EK-megfelelosegi nyilatkozat azonositoja: SP-02

Az egy6ni v6d6eszk<iz alaPvet6
va15 megfelel6s dokument6ci6ia :

- az egy6ni v6doeszkoz gy6rt6sa sor6n teLjeskdruen alkalmazott
szabvdny(ok): MSZ EN ISO 13688:2013 (EN 199 13688:2013)

MSZ EN ISO 1 1612:2009 (EN ISO 1 1612:2008)
MSZ EN 13034:2005+41 :2009 (EN 13034:2005+41 :2009)

eg6szs6gv6delmi 6s biztonsSgi kiivetelm6nyeknek

- a gy6r1o iiltal alkatmazottmfiszaki megold6sok dokument6ci6jdnak azonos(toja: -

Az EK-jeltil6s felttintet6s6re vonatkoz6 el6irisok:
Az EKjelol6s feleljen meg a vonatkoz6 jo_gsz-ab6ly eld.irSsainak. Jelen EK tipustan0sitvSny

kiaddsakor ezeket az el6irdsokat a'ldtzooa lxtt.e.l SzMM rendelet 19. S-a 6s 5.

m e | | 6 kl ete larlalmazza.
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Az egy6ni v6d5eszk6zre vonatkoz6 tov6bbi beiegyz6sek: :'

A 1anrtsftott egy6ni v6d6eszkoz leirdsa :

D 6vid-l va-bk- 1 4-O 4/1 (kiveh et5 ujj (t v 6ttozat)
Fekvogalleros, combtoig er6 belelt kab6t, melynek elejekoze rr1slol az
ali6io 

-takart 'htizozilrrdl 6s a reitetten elheivezett f6m n zilrodik.
Uhtt<tz6pen, belul egy alapanyagb6l k6szult akadzto van a b6le vonaldba
fogva. A v6llvarr6s egysorosan t(z6tt.
Jobb 6s bal eleje h6rom r6szb6l szabott. Job I 6s b t6poz1rral
zarodo, zsebfe-dos foltzseb van k6tsorosan feltfiz ebfed6k a
felfel6 k6tsorosan tlzltt vfzszintes szabAsvona elej6n, a
der6kvonaf alatt 1-1 rejtett t6pozilrralz1r6do,zseb n felttizve.
Az egysorosan tUz6tt'zsebfed6k a felfel6 ketsorosan trizott vizszintes szabdsvonalba
fogott-ak. A felso 6s az als6 zsebfedok oldalai az elejereszekre tiizottek, mindk6t oldalon
1-1 cm-rel sz6lesebbek a zsebekn6l.
Bal elej6n, belul, mellmagass6gban egy csapott sarkri foltzseb van egysorosan felttizve.
H6ta egy r6szb6l szabott.
A kabdt ujja takart huz6z6rral r6gzitett a kar6lt6,,nyil6sba. Egy reszb6l szabott ujja
aljabos6ge-- az ujjap5ntba ffiz6tt - rugalmas szalaggal szab{lyozott. Az ujjapdnt a
kdz6pvonalon ttizOtt.
A kab6t alja a b6l6shez varrt belso szeg6pdnttal kialakitott, ttizdtt.

D 6v i d- I v a- b k- 1 4-0 4/2 (g u m i zott d e 16 kr6 sz fi v itltozat)
All6qalleros, a csip6 vonaldig ero b6lelt kab6t e a gall6r
az dtiaio hlzozilrial 6s a krilonszabott, b6lel lhelvezett
zAroai*,l16tk6z6pen, belul egy alapanyagb6l a b6lelt g

vonal6ba fogva.
b 6s bal eleje mellr6szen 1-1 rejtett
d6s foltzseb van k6tsorosan feltuzve. Az

tsorosan ttzlft vizszintes szab5svonalba
-rel sz6lesebbek a zsebekn6l.

Jobb 6s bal elej6n, a der6kvonal alatt ferde benyrildsvonal0, rejtett nyom6kapoccsal
zArodo, egyszeg6lyes zseb tal6lhat6.
Bal elej6n, belul, mellmagass6gban egy huzozArral z6rod6 bev6gott zseb van kialakltva,
melynek zseblapjai alapanyagbol szabottak.
H6ta egy r6szb6l szabott.
Egy r6szb6l szabott ujja aljab6s6ge a felhajt6ssal kialakitott gumihAzba flzdtt rugalmas
szalaggal szabAlyozott.

r5l a hAtitn keresztUl a bal elej6re, az eleie
rugalmas szalag szab6lyozza. A gumlrozott

lvnek eleiekdzepe a qall6r fels6 sz6l6t5l az
iakar6pdnton elhelye2ett nyom6kapcsokkal
I k6szuit akaszt6 van a b6lelt gall6r felvarr6s

rogzithet6 a nyakkdriv alatt. Lev6telekor a
zflrral rdqzitett takaropdnt fedi. A belelt
a zsin6rh5zba fizdtt, alapanyagb6l keszUlt

Az eleje v6llr6sz egybeszabott a hAta vdllr6sszel.
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Jobb es bal eleje h6rom r6szbol sza
cs(k van feltu2ve, melynek felso
szabesvonalba, egyik oldala pedig az
Jobb 6s bal el
k6tsorosan fe
fooottak. A zs
ttiZ6ssel k6t
kialakitott.
Jobb 6s bal elej6n, a der6kvonal alatt 1-1 rejtett..nyo.m6kap.oq9.?al zArodo, zsebfedos

tofiiseU van ket6orosan feltrizve. Az egysorosin ttiz-ott zsebfed6k a felfele k6tsorosan

i,iiciit virczintes srrO"iuonaLna fogottakl'A zseblapok duplAn szabottak. A kulso zseblap

i;AJOenyUtasvonal0 6s egy rejtett'nyomokapoccsal zerod6 zsebfedovel fedett.

A felso es azals6 zsebfeOOt< otOatai az elejer6szekre ttizdttek, mindk6t oldalon 1-1 cm-rel

sz6lesebbek a zsebekn6l.
A derekb6s6get egy alapanyagbol k6szUlt p6nttal lehet 6llitani, mely, a belso oldalra
felvjrrt zsinoi'6z1iii:zOtt)., k6[ vEge a b6l6sre'varrt gomblyukakon 6t van kivezetve'

Bal elejen, belUl, mellmagass6gban egy foltzseb van egysorosan felttizve.

Hat6n'egy fenyvisszavero csik van a-uallrest szab6svonaliha fogva, melynek als6 sz6le
egysoro5in ttiiott, oldalai az ujjabevarr6sba fogottak.
Ujja alja a b6l6shezvarrl bels6 szegop6nttal kialakitott, ttizott.

A kabat alja a b6l6shez varrt belso szegop5nttal kialakitott, ttizott.

A tanusitott egy6ni v6d6eszki5z raiza:

David-lva-bk-l 4-04/1 (kivehetS uii1 valtozat)

D €tv i d - t v a- b k- 1 4-0 4/2 (g u m izott d e 16 kre sz u v it lto z at)
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A tan(tsitott egy6ni v6d6eszkiSz f6 anyagai:

KAts6 szTvet: Gy6rt6: Polska Grupa Tekstylna Sp' Z o'o.
Megnevez6s: KEON
Nye-rsanyag-osszet6tel'. 87"/o pamut, 12% poliamid, 1 

o/o sz6nszAl

Bets6 b6l6sszdvet: Gydrt6: Polska Grupa Tekstylna Sp' Z o'o'
Megnevez6s: SPARK
Nyersanyag-osszet6tel: 1 00% pamut

A hiteles mintapelddny megSrz6si ideie:

A tan6sfttato a hiteles mintapeld6nyt a tanrisitott egyeni v6doeszkoz gy1rt1s6nak

befejez6set kovet6 10 6vig koteles s6rtetlenUl meg6rizni.

Egy6b rendelkez6sek:

A 18/2008 (Xil.3.) SzMM rendelet 9.S (3) bekezd6s6ben foglaltak,szerinti id6pontban,

tov6bb6 a ti.g (1) bekezd6s6ben iiletoteg a 12.$-ban foglaltakfenndllAsa eset6n azEK-
tipustan f sitv6ny 6rv6nyet veszti.
A 1812008 (Xll. 3.) SzMM rendelet 13'

bekezd6s6ben foglaltak fenn6lldsa eset6n a
Az egy6ni v6doeszk6z EKtipustanrisitv6n
van helye. A jogorvoslati k6relmet az I

elj6r6si rendje s2e-rint lehet beny0jtani, 6s az abban megjelolt felelos szem6ly biralja el.

i
I
I\J

Dr. Kokasn6 Dr. Palicska Livia
vez6rigazgat6

Ddvid-lva-bk-1 4-04/3 (kapucnis v1ltozat)

Budapest, 2015. november 9'


