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SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE PENTRU LUCRĂRI SUB TENSIUNE

MODEL : SUP-1 CLASĂ 1, CATEGORIE RC
PRODUCATOR : SUPERSAFE SLU - Spania

DISTRIBUITOR : S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L.
540124 Tg. Mureș, str. 22 Dec. 1989, nr. 150
Tel: 0265-212.958, Fax: 0265-216.102

DOMENIU DE UTILIZARE
Mănuși electroizolante utilizate la lucrări în instalații sub tensiune sau în apropierea unor instalații 

cu părți sub tensiune înaltă, la tensiuni nominale de până la 7500 V c.a. și/sau 11.250 V c.c., în medii cu 
temperaturi scăzute, unde se impune rezistență la efectele termice ale arcului electric de scurtcircuít, 
rezistență la acizi, ozon.

DESCIREREA PRODUSULUI
Mănuși cu cinci degete, făra margine rulată, realizte în întregime din latex natural, etanș la apă, fără 

suport textil, cu suprafață netedă, fără nervuri, categoria RC (cu proprietăți speciale: reziztență la acizi, 
rezistență la ozon, rezistență la temperaturi foarte scăzute).

Grosime :  max. 2,1 mm.
Lungime :  360 mm.
Tensiune de lucru : 7500 V.
Tensiune de încercare : 20 kV.
Mărimi : 9, 10, 11
CERTIFICARE ȘI CONFORMITATE

Echipament individual de protecţie - Categoria III, în conformitate cu standardele: 

• EN  60903:2003 – Specificaţii pentru mănuşi de materiale electroizolante pentru lucrări în instalaţii 
electrice.

• IEC 609303:2014.
Regulamentul (UE) 2016/425.
Asigurarea calității: ISO 9001:2015

Certificat de examinare CE de tip:

2777/12623-01/E00-00

Emis de către Organismul Notificat:

SATRA Technology Europe
Bracetown Business Park Clonee Dublin 15, 

Irlanda
Identificat prin numărul:
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MARCAJE PE PRODUS SAU PE ETICHETĂ
Fiecare manușă este clar marcata cu informațiile urmatoare :

• denumire producator (pe ambalaj) : SUPERSAFE SLU
• clasa : 1
• categorie : RC
• denumire model : SUP-1
• mărimea : 9,10,11
• data fabricației : 
• număr lot
• loc pentru marcare data încercării periodice ( dreptunghi cu locurile de marcare)
• marcaj de conformitate CE 2777, organism de certificare care aplică procedura de control a calității.
• tensiunea de incercare : 20 kV.
• data încercării :
• nr. standardului de fabricație respectat : EN 60903:2003
• pictograma risc electric : dublu triunghi

MOD DE AMBALARE & LIVRARE
Mănușile sunt ambalate individual în pungi de plastic.
Livrare asigurată de furnizor în condiții franco-depozit.

CERINȚE DE MEDIU
Materialele constructive sau eventualele produse provenite din degradarea lor nu au efecte nocive asupra 
mediului și sănătății utilizatorului.

TERMEN DE GARANȚIE ÎN DEPOZITARE
Termenul de garanție în depozitare este de 2 ani (24 luni) în condițiile respectării  Fișei de informații pentru 
utilizatori, ce însoțește produsul la livrare. Nerespectarea condiţiilor de utilizare menționate în 
instrucţiunile de utilizare, întreținere și depozitare care au condus la deteriorarea produselor conduc la 
anularea garanţiei.

TERMEN DE GARANȚIE ÎN UTILIZARE
Termenul de garanție în utilizare este de 1 an (12 luni) în condițiile respectării Fișei de informații pentru 
utilizatori, ce însoțește produsul la livrare. Nerespectarea condiţiilor de utilizare menționate în 
instrucţiunile de utilizare, întreținere și depozitare care au condus la deteriorarea produselor conduc la 
anularea garanţiei.
ALTE SERVICII OFERITE
S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L, poate efectua contra cost în laboratorul propriu acreditat RENAR, 
servicii de verificare periodică cu tensiune mărită, pentru întreaga gamă de echipamente de protecție 
electroizolante.
VERIFICĂRI PERIODICE
Conform instrucţiunilor de utilizare, se vor efectua verificări periodice la 6 luni, la toate mănuşile aflate în 
utilizare. Pentru mănușile noi (neutilizate) prima verificare periodică se va efectua la 12 luni de la data 
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fabricației. Pentru toate celelalte mănuși atât cele noi care depășesc 12 luni de la data fabricației, cât și cele 
utilizate, se vor efectua verificări periodice la intervale de 6 luni.
DESCRIEREA MIJLOACELOR PENTRU CARE SE ASIGURĂ CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR LIVRATE
Producția și livrarea produselor se realizează cu respectarea procedurilor de calitate impuse prin sistemul 
de asigurare al calității ISO 9001:2015.



S.C.  NAKITA  PROD  COMIMPEX   S.R.L.
Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,  Jud. Mureş, 
Tel. / fax  0265 – 212.958

CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE

În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 
livrate se atestă că produsul :  Mănuşi Electroizolante pentru lucrări sub tensiune, SUP-1 – Clasa 1 , 
Categorie RC, îndeplineşte  parametrii de calitate conform Certificatului de examinare EC de tip, nr. 
2777/12623-01/E00-00.

Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 12 luni în utilizare și 24 luni în depozitare,
de la data recepţiei efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării 
instrucţiunilor de utilizare, transport şi depozitare.

Garanţia acordată de furnizor se referă numai la deficienţe ale produselor determinate de 
defecte de fabricaţie sau vicii ascunse, descoperite în condiţiile unei întrețineri corespunzătoare a 
produselor. Deteriorări ale produselor precum zgârieturi, fisuri, spărturi, rupturi, deformări, nu sunt 
acoperite de garanţie, fiind considerate efecte ale unei întreţineri necorespunzătoare.

Conform instrucţiunilor de utilizare, se vor efectua verificări periodice la 6 luni, la toate 
mănuşile aflate în utilizare. Pentru mănușile noi (neutilizate) prima verificare periodică se va efectua  
la 12 luni de la data fabricației. Pentru toate celelalte mănuși atât cele noi care depășesc 12 luni de la 
data fabricației, cât și cele utilizate, se vor efectua verificări periodice la intervale de 6 luni.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 
şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi.

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate şi Garanţie ;
- Declaraţie  de  Conformitate  EC;
- Fișă tehnică producător.

ADMINISTRATOR
LUCIAN  CUEŞDEANU
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E

Producătorul SUPERSAFE SLU stabilit în C/ Zinc 14 Pol. Ind. Aquiberia 08755 Castellbisbal 
(Barcelona), Spania prin reprezentantul său autorizat S.C.  NAKITA  PROD  COMIMPEX  S.R.L. 
stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,  Jud. Mureş, tel. / fax  0265 –
212.958, declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecţie, categorie III, nou 
descris descris mai jos: 

Mănuşi Electroizolante pentru lucrări sub tensiune, 
SUP-1 – Clasa 1, 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următoarele prevederi si standarde :

• Prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425.
• EN  60903:2003 – Specificaţii pentru mănuşi de materiale electroizolante pentru lucrări în 

instalaţii electrice.
• IEC 609303:2014.

şi este identic cu EIP care face obiectul certificatului de conformitate prin examen "EC" de tip nr. 
2777/12623-01/E00-00, eliberat de către:  SATRA Technology Europe Bracetown Business Park 
Clonee Dublin 15, Irlanda, identificat prin numărul: 2777.

EIP este supus procedurii de evaluare a conformității bazat pe asigurarea calității procesului de 
producție (modulul D) sub supravegherea organismului notificat ASQUAL Association Qualité 14, 
rue de Reculettes 75013 PARIS, identificat prin numarul : 0334.

ADMINISTRATOR
LUCIAN  CUEŞDEANU



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Fabricante / Fabricant /Manufacturer :

SUPERSAFE SLU, C/ Zinc 14 Pol. Ind. Aquiberia
08755 Castellbisbal (Barcelona) España

Esta declaración de conformidad se expide únicamente bajo responsabilidad del fabricante.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Objeto de la declaración :
Objet de la déclaration :
Object of the declaration : SUP-1
El objeto de la declaración antes descrita es conforme a la legislación de armonización de la Unión Europea pertinente :
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable :
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation :

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil.
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council.

Bajo la condición de que se use de la manera prevista y/o en conformidad con la normativa de instalación actual.
Sous réserve d’une utilisation conforme à sa destination et/ou d’une installation conforme aux normes en vigueur.
On condition that is (they are) used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards.

Las normas armonizadas relevantes utilizadas y/u otras especificaciones técnicas en relación con las que se declarala conformidad :
Normes harmonisées appliquées et/ou autres spécifications techniques, incluant la date, par rapport auxquelles la conformité
est déclarée :
Relevant harmonised standards used and/or other technical specifications, including the date, in relation to which conformityis
declared :

EN 60903 : 2003
IEC 609303 : 2014

El organismo notificado número (2777 SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15) realizó elexamen de tipo
UE (Módulo B) y emitió el certificado de examen de tipo UE número (2777/12623-01/E00-00)
L’organisme notifié n°(2777 SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15) effectué l’examen UE de type
(module B) et a établi l’attestation d’examen UE de type n°(2777/12623-01/E00-00)
The notified body n°(2777 SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15) performed the EU type-
examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate n°(2777/12623-01/E00-00)

El PPE está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basado en la garantía de calidad del proceso de 
producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado número (0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013
PARIS)
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité au mode de production
(module D) sous la surveillance de l’organisme notifié n°(0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS)
The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of the production process (Module
D) under surveillance of the notified body notifié n°(0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS)

Castellbisbal, a 22 de abril de 2021 Montserrat Herrada
Directora de Calidad y Medio ambiente


