
Voľný preklad

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

                                                               VÝROBCA
Fago MEDIKAL SANAY1 VO TICARET LIMITED ~ iRKETi
15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi Č .: 106 19 Kapi Č .: Zi Bagcilar ISTANBUL /
                                                               TURECKO

                                                        POPIS PRODUKTU
Obchodná značka: Fago Model Fago S 101
                                 Filtračná polomaska
                                 Trieda: FFP2 NR

Tvárová polomaska pre filtráciu častíc v kategórii III podľa Nariadenie (EÚ) 20 16/425 o
osobných ochranných prostriedkoch

Výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že za vyššie uvedených podmienok bežného
použitia a podmienok definovaných výrobcom, je vyššie uvedený produkt bezpečný a spĺňa
všetky potrebné zákonné podmienky a požiadavky. Produkt je osobným ochranným
prostriedkom určeným pre jednorazové použitie výhradne v súlade s pokynmi výrobcu.

Zhoda je zaistená pomocou nasledujúceho mechanizmu:
- Vyhovuje Nariadenie EÚ 20 16/425 o osobných ochranných prostriedkoch, ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na výrobky kategórie III,
- Vyhovuje základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa
harmonizované technické normy EN 149: 2001 + A1: 2009
- Sú vykonávané všetky požadované skúšky uvedené vo vyššie uvedených normách.
- Vyhovuje ďalším príslušným harmonizovaným právnym predpisom a normám
Spoločenstva.
- Pre posúdenie zhody bol vystavený certifikát o typovej skúške EÚ (sériové č. 92-20-
03), a to po vykonaní všetkých technických hodnotení zhody s predpismi a
harmonizovanými normami v
              - MNA LAB SAN TIC LTD STI, notifikovaná osoba č. 2841
-  Produkt je pre zabezpečenie kvality pod dohľadom rovnakého autorizovanej osoby, orgánu
Č. 2841 podľa prílohy III (Modul C) nariadenia o OOP (EÚ) 2016/425.

ZNAČENIE, OZNAČOVANIE
Značenie, označovanie a informácie o užívateľovi sú pripravené v súlade s nariadením EÚ
20 16/425 o osobných ochranných prostriedkoch a vyššie uvedenými harmonizovanými normami
pre produkt.
OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE ZHODY
Výrobca prehlasuje, že prijal všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody produktov 
uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami na tento typ produktu.
 
                                                           GÖKHAN AYDIN 
                                                            generálny riaditeľ
                                                            25.12.2020
podpis nečitateľný
pečiatka v inom jazyku


