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Declarație de conformitate a reglementărilor UE 

1. Model produs: 
Filtru de gaz. 

2. Denumirea și adresa producătorului sau reprezentantul său legal: 
S.A "Sorbent", 614113, Rusia, orașul Perm, str. Galperina, nr. 6 

3. Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 

4. Obiectul declarației (denumirea produsului) 
Filtru aparat de aerosoli UNIX 213 P3 R D. 

5. Obiectul declarației sus menționate îndeplinește cerințele respective standardelor UE: 
Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele și metodele individuale de protecție. 

6. Lista standardelor adoptate și a altor specificații tehnice cu privire la cerințele pentru care este 
declarată conformitatea produsului: 
EN 143:2000+A1:2006 "Dispozitive pentru protecția organelor respiratorii. Filtre de gaze. Cerințe, teste, 
marcaje"; 

Regulamentul tehnic al Uniunii vamale TR TS 019/2011 "În privința siguranței echipamentului individual de 
protecție"; 

Standartul de stat 12.4.246-2016 "Sistemul standartelor de protecție a muncii. Echipament individual de 
protecției al organelor respiratorii. Filtre de gaze. Condițiile tehnice generale"; 

Condiții tehnice TU 32.99.11-880-05795731-2018 "Filtru aparat de aerosoli UNIX 213 P3 R D"; 

Manual de instrucțiuni RE 32.99.11-882-05795731-2018 "Filtru aparat de aerosoli UNIX 213 P3 R D" 

(pentru utilizarea pe teritoriul Uniunii Economice Europene); 

Manual de instrucțiuni RE 32.99.11-881-05795731-2018 "Filtru aparat de aerosoli UNIX 213 P3 R D" 

(pentru utilizarea pe teritoriul Uniunii Economice Europene). 

7. Organ de certificare acreditat, Institutul finlandez de sănătate în domeniul muncii, 0403, a făcut 
un test pentru respectarea reglementărilor UE și a emis certificatul de conformitate 18A0916XZS01, ediția 1 
(data eliberării: 27 decembrie 2018, data expirării valabilității: 26 decembrie 2023). 

Numai pentru produsele III categorii de risc: 
8. Echipamentele de protecție individuală sunt supuse procedurii de evaluare a conformității C2 
sub supravegherea unui organism de certificare acreditat, Institutul finlandez de sănătate în domeniul 
muncii, 0403. 

Semnat și dus la îndeplinire de: 

Locul și data eliberării: 

S.A. "Sorbent", 614113, Rusia, orașul Perm, str. Galperina, nr. 6 


