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EU PROHIÁŠPXÍ O SHOUĚ
Výrobek: polomaska RESPIRA COMPACT, ťrltr PERFECTION,

filtr NANO_PERFECTION

polomaska RESPIRA COMPACT s filtrem proti částicím PERFECTION
FM P3 R D a s filtrem proti částicím NANO-PERFECTION FM P2 R D

Nanologix corporation §.r.o., Český Jiřetín l40,436 01.Český Jiřetín

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce.

Předmětem prohlášení je polomaska RESPIRA COMPACT a vyměnitelné íiltry proti
částicím PERFECTION a NANO-PERFECTION, které zajišťují uživate\i maximální

ochranu dýchacích cest proti virům, bakteriím, kapalným a pevným aerosolům, pokud jsou
použivány a ošetřovány v souladu s pokyny uvedenými na příbalovém letáku.

Výrobce přijal opatření, aby v}robní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných
ochranných prostředků se schváleným typem popsaným v certifikátu ES přezkoušením typu a

se zákonnými požadavky, které se na něj vztahují.

Vlirobce tímto prohlašuje, že předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými
právními předpisy Evropské unie:

Nařízení ewopského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované nonny:

Čstv rN ]827:2000 +A1:2006 ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky bez
vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a
částicím nebo pouze proti částicim.Požadavky, zkoušení aznačení (idt. EN
1827:I999+A1:200).

ČSN rU ]43:200t, změna A]:2a06 ochranné prostředky dýchacích orgánů, Filtry proti částicím.
Požadavky, zkoušení a značení (idt. EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006)

NÍže uvedený oznámený subjekt provedl posouzení shody typu a vydal certifikáty ES o
přezkoušení typu é. 235 lE-05 4 l 20l'7 a 23 5 lE-05 5 l20t7 .

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Oznámený subjekt 1024
Jeruzalémská ]283/9, l ]0 00 Praha 1 - Nové Město

Czech Republic

Výrobek je oztaóenevropskou značkou shody C ( " 
souladu s předpisy Evropské unie.
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Vystaveno v Českém Jiřetíně, ďne20.5.2019
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