
Organism notificat nr. 224 

Institutul de Testare și Certificare, Inc., Zlin, Republica Cehă 
Organismul notificat nr. 1023 pentru Directiva 89/686/CEE privind cerințele de 

siguranță EIP 
www.itczlin.cz 

Certificat de examinare CE de tip 
Nr. 17 0072 T/NB 

emis în conformitate cu Ordinul Guvernului Ceh nr. 21/2003 
Coll., de transpunere a Directivei Consiliului 89/686/CEE privind siguranța EIP, pentru echipamentul 

individual de protecție din categoria II 

Îmbrăcăminte de protecție cu pantaloni (salopetă cu pieptar sau pantaloni cu talie), 
împotriva tăieturilor de la ferăstraie manuale 
Tip: Profesional II. 
Producător: 

Profesional CZ s.r.o. 
Na Borich 5 
326 00 Plzen 
Republica Cehă 
CIF: CZ25244914 
Prezentul certificat confirmă că echipamentul individual de protecție (EIP) menționat mai sus 
îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță așa cum sunt expuse în standardele tehnice: 

CSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013) 
CSN EN 381-5:1997 (EN 381-5:1995) - Level 1: 20 m/s, Design: A 
EIP este produs în conformitate cu dosarul tehnic al producătorului și poate fi utilizat în siguranță 
pentru destinația stabilită. Descrierile detaliate ale produsului, rezultatele examinării dosarului tehnic, 
precum și rezultatele testărilor, inclusiv evaluările, sunt prezentate în raportul final al ITC nr. 
723301404/2017, atașat prezentului certificat. 
Condițiile utilizării prezentului certificat și alte informații: 

1. Se aplică numai modelului menționat mai sus, de categoria II EIP, care a fost supus testării.

2. Aceasta nu înseamnă că Organismul notificat a desfășurat activități de supraveghere și control asupra producției EIP.
3. Producătorul este obligat să se asigure că toate EIP incluse în modelul respectiv sunt conforme cu tipul aprobat prin prezentul 
certificat. 
4. Solicitantul va informa Organismul notificat de orice modificări ale tehnologiei în ce privește modelele aprobate și, drept
consecință a progresului tehnic, acesta se va menține informat cu privire la orice modificări ale standardelor, precum și modificări 
ale metodelor de încercare desfășurate de Organismul notificat, care mai apoi va aproba aceste modificări, după caz, prin 
rectificarea prezentului certificat. 
5. Ulterior îndeplinirii cerințelor legislației UE relevante, producătorul va atașa fiecărui EIP din modelul menționat mai sus marcajul 
CE, conform cu principiile expuse în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 

Reprezentantul Organismului notificat nr. 1023 
Emis în Zlin, 21 februarie 2017 
Valabil până la: 20 februarie 2022 

http://www.itczlin.cz/

