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vydává 

CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU  
č. 235/E-054/2017 

výrobci: Nanologix Corporation s.r.o., S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov 

identifikační číslo: 25494546 

na výrobek: polomaska RESPIRA, filtr RESPIRA perfection 

typ: polomaska RESPIRA compact s filtrem proti částicím RESPIRA 

perfection FM P3 R D podle ČSN EN 1827+A1 

filtr proti částicím RESPIRA perfection P3 R podle ČSN EN 143 

Certifikací bylo potvrzeno, že technická dokumentace a výše uvedený osobní ochranný prostředek 
splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které je 
v souladu s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS, ve znění směrnic č. 93/68/EHS, č. 93/95/EHS a 
č. 96/58/EHS, jak je uvedeno v závěrečné zprávě o certifikaci č. 235/ZZ-024/2017, která je nedílnou 
součástí tohoto certifikátu.   

Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky následující 
harmonizované normy: 

ČSN EN 1827:2000 

+A1:2009 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky bez vdechovacích ventilů a 
s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo 
pouze proti částicím. Požadavky, zkoušení a značení (idt. EN 1827:1999+A1:2009) 

ČSN EN 143:2001,  

Změna A1:2006 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtry proti částicím. Požadavky, zkoušení, 
značení (idt. EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006) 

 
Značení a návod na používání byl posuzován pouze v českém jazyce.  
 
Tento certifikát je platný do 3. 11. 2022 
 
Jménem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce -                                                                                          
- Notifikované osoby č. 1024: 
 
 

V Praze dne: 3. 11. 2017   

  Ing. Karel Škréta 

 



Certifikát ES přezkoušení typu č. 235/E-054/2017 

Popis a zobrazení certifikovaného osobního ochranného prostředku 

 

 
 

 

Polomaska RESPIRA compact s filtrem proti částicím RESPIRA perfection FM P3 R D podle ČSN 

EN 1827+A1 slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným a kapalným aerosolům podle 

návodu výrobce. 

Filtr proti částicím RESPIRA perfection P3 R podle ČSN EN 143 slouží k ochraně dýchacích orgánů 

uživatele proti pevným a kapalným aerosolům podle návodu výrobce. 

 

 

 

 

 

Vzor označení CE. V případě účasti autorizované osoby v etapě kontroly 

výroby (kategorie III) musí být za označením shody CE připojeno identifikační 

číslo, které je AO přiděleno v rámci notifikace. 

 


