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EN ISO 13982-1:2004 + 

A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN14126:2003 

EN 1149-5:2008

Semnat pentru DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l în Luxemburg, 

Noi, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l., declarăm că echipamentul de 

protecție personală

Tychem® 2000 C model CHA5

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EU

FI17/873317

emis de SGS Fimko Oy, număr de organism notificat 0598, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211

HELSINKI, Finlanda.

Se supune procedurii de evaluare a conformității bazate pe asigurarea calității procesului de

producție (Modulul D) sub supravegherea organismului notificat SGS Fimko Oy, număr de organism

notificat 0598.

(Îmbrăcăminte de protecție chimică împotriva particulelor solide

aerogene pentru întregul corp (Tipul 5).

(îmbrăcăminte neventilată de protecție împotriva contaminării cu

particule radioactive) pentru o clasificare a performanțelor în Clasa

TIL 1.

(Tipul 6: îmbrăcăminte de protecție chimică, cu durată de viață
limitată, pentru întregul corp, care oferă o protecție limitată
împotriva substanțelor chimice lichide).
(Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși) pentru

clasificările de performanțe 3-B, 4-B, 5-B, 6-B.

(Îmbrăcăminte de protecție - proprietăți electrostatice) pentru

îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți de disipare electrostatică,
cu o rezistență a suprafeței de ≤ 2,5 x 10

9 Ω în partea interioară
(albă).

este în conformitate cu prevederile legislației relevante de armonizare ale Uniunii Europene din

Regulamentul UE 2016/425. 

este în conformitate cu cerințele pentru echipamentele de protecție personală din categoria III.

Este identic cu echipamentele de protecție personală supuse omologării UE (Modulul B), nr. de

certificat 

05.Aug.19

EN14605:2005 + A1:2009 (Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide)

pentru protecție corporală completă împotriva substanțelor chimice

lichide cu conexiuni impermeabile la lichide (Tipul 3) și la

pulverizare (Tipul 4).

îndeplinește cerințele minime specificate de standardele armonizate pentru produse:

EN 1073-2:2002
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