
 

 

Descriere  
Tip EIP: 
Referință produs: 
Cod articol: 
Descrierea mănușilor: 

Măsuri disponibile: 

Imagini: 

Prima dată a emiterii: 16 noiembrie 2018  
Sfârșitul perioadei de valabilitate: 16 noiembrie 2023 

CERTIFICAT DE EXAMINARE EU DE TIP 
Modelul următor de echipament individual de protecție a fost supus unei examinări EU de tip în conformitate cu 
modulul B din regulamentul EIP (20W425) și s-a demonstrat că îndeplinește cerințele esențiale în materie de sănătate și 
siguranță ale acestuia. 

Nr. certificat 
Emis de CTC, Organism notificat 

Producător: 

0075/2305/162/11/18/2619 
Nr. 0075, pentru următorul model de echipament individual de protecție 

CERVA GROUP S.A. 
Prologis Park Prague - Airport, Hala DC2, Prumyslova 483, 
252 61, Jenec 
Republica Cehă 
 
Mănuşi de protecție împotriva riscurilor mecanice  
BUNTING light NEGRE 
/ 
13G Mănuși negre din poliester cu fixare pe palmă PU negru 

06 07 08 09 10 11 

 

Standard de referință: Niveluri de performanță/clasă de protecție 

EN 420:2003+A1:2009 
EN 388:2016 4 1 3 1 X 
„X” indică faptul că mănușa nu a fost supusă încercării, sau că metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru modelul sau 
materialul mănușilor. 

La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și 
revizii) 

Descrierea completă a EIP, regulile de referință verificate în contextul examinării CE de tip și informațiile furnizate privind 
produsul sunt detaliate în dosarul tehnic al producătorului, indice 01 din NOIEMBRIE 2018 
NOTĂ: Orice modificare a articolelor noi ale echipamentului individual de protecție care face obiectul acestui certificat de aprobare EU de tip sau 
orice modificare a informațiilor din dosarul tehnic al producătorului utilizate pentru eliberarea certificatului de aprobare EU de tip (modificarea 
adresei, modificarea statutului companiei) trebuie aduse la cunoștința organismului notificat în conformitate cu Anexa V §7.2 a Regulamentului 
2016/425. 

Emis în Lyon de 
Maxence DREVET  
Manager proiect de certificare 

 

În aplicarea Regulamentului 2016/425 al Parlamentului și Consiliului 
European de la data de 9 martie 2016 privind echipamentele 
individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE. 

 

 

 

 

 

 



Descriere 
Tip EIP: 
Referință produs: 
Cod articol: 
Descrierea mănușilor: 
Măsuri disponibile:
Imagini:

Prima dată a emiterii: 16 noiembrie 2018 
Sfârșitul perioadei de valabilitate: 16 noiembrie 2023 

CERTIFICAT DE EXAMINARE EU DE TIP
Modelul următor de echipament individual de protecție a fost supus unei examinări EU de tip în conformitate cu modulul B din 
regulamentul EIP (20W425) și s-a demonstrat că îndeplinește cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță ale acestuia. 

Nr. certificat 
Emis de CTC, Organism notificat 

Producător: 

0075/2305/162/11/18/2618 
          Nr. 0075, pentru următorul model de echipament individual de protecție: 

CERVA GROUP S.A. 
Prologis Park Prague - Airport, Hala DC2, Průmyslová 483, 
252 61, Jeneč 

Republica Cehă 

Mănuşi de protecție împotriva riscurilor mecanice  
BUNTING light ALBE 
/ 

         13G Mănuși din poliester cu fixare pe palmă PU alb 

06 07 08 09 10 11 

Standard de referință: Niveluri de performanță/clasă de protecție 

EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 4 1 3 1 X 
„X” indică faptul că mănușa nu a fost supusă încercării, sau că metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru modelul sau materialul 
mănușilor.  

La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și revizii) 
Descrierea completă a EIP, regulile de referință verificate în contextul examinării CE de tip și informațiile furnizate privind produsul sunt detaliate în 
dosarul tehnic al producătorului, indice 01 din NOIEMBRIE 2018 

NOTĂ: Orice modificare a articolelor noi ale echipamentului individual de protecție care face obiectul acestui certificat de aprobare EU de tip sau orice modificare a 
informațiilor din dosarul tehnic al producătorului utilizate pentru eliberarea certificatului de aprobare EU de tip (modificarea adresei, modificarea statutului companiei) trebuie 
aduse la cunoștința organismului notificat în conformitate cu Anexa V §7.2 a Regulamentului 2016/425. 

Emis în Lyon de 
Maxence DREVET 
Manager proiect de certificare 

În aplicarea Regulamentului 2016/425 al Parlamentului și Consiliului 
European de la data de 9 martie 2016 privind echipamentele individuale 
de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE. 


