
CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas:
BASE PROTECTION SRL
Via Unione Europea, 61
70051 Barletta
Italija

pareiškia, kad toliau nurodytas asmens apsaugos priemonių (AAP) modelis:

pusbačiai „B670 ATTITUDE“ kategorija S1P SRC

atitinka direktyvos 89/686/CEE ir Europos standarto 20345:2012 reikalavimus ir yra identiškas
AAP modeliui:

pusbačiai „B0671 ACE“ kategorija S1 P SRC

nurodytam CE tipo patikrinimo sertifikate Nr. 0161/23731/16, kurį išdavė:
A.N.C.I. Servizi srl – Sezione  C.I.M.A.C. – c/so Brodolini n. 19 – 27029 Vigevano, išskyrus
vidinio pamušalo spalvą.

Barletta, 2016 m. liepos 13 d.

(parašas)
Inž. Antonio Diterlizzi
Administracijos pareigūnas
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The manufacturer or his mandatory based in the European Community: BASE 

PROTECTION Srl with legal headquarters in Via dell’Unione Europea, 61 - 76121 

Barletta (BT), 

  Declares that the PPE described hereafter  

Low shoe- article “B0670 ATTITUDE” - class S1 P SRC 

 
complies with the provisions of Directive 89/686/CEE; it satisfies the requirements of 

the norm UNI EN ISO 20345:2012 and it is identical to the PPE 

 

Low shoe- article “B0671 ACE” - class S1 P SRC 

 
which is the subject of EC certificate No 0161/23731/16 issued by   

A.N.C.I. Servizi Srl – Sezione CIMAC – C.so G. Brodolini, 19 – 27029 Vigevano (PV), 

except for the colour of the inner lining. 

 

Barletta, July 13th 2016 

         

      _____________________________ 

        Iñigo Pérez Corella 

              Legal Representative  

DECLARATION OF 

CONFORMITY 

http://www.baseprotection.com/
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Vertimas iš italų kalbos
KOPIJA ATITINKANTI ORIGINALĄ

Įgyvendindama 1989 m. gruodžio 21 d. direktyvą 89/686/EEB dėl valstybių narių teisės normų,
reglamentuojančių asmens apsaugos priemones, ir su ja susijusį 1992 m. gruodžio 4 d. įstatyminį

dekretą nr. 475,

Įmonė ANCI servizi Srl – CIMAC skyrius
ITALIJOS AVALYNĖS GAMYBOS TAIKOMŲJŲ MEDŽIAGŲ CENTRAS

Bendrijos identifikacinis numeris 0465

Išduoda:

CE SERTIFIKAVIMO LIUDIJIMĄ
B MODULIO – CE TIPO TYRIMO

NR. 0161/21907/14

tokiai 2 kategorijos asmens apsaugos priemonei

Pusbačiai „B0671“

Gamintojas (žr. pastabas):
BASE PROTECTION SRL
VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61
76121 BARLETTA BT, ITALIA

Vigevano, 2016 m. liepos 8 d.

Avalynės CE sertifikavimo vadovas Centro technikos vadovas
Pietro Biglia Giuseppe Bellotti
/parašas/ /parašas/
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1. Asmens apsaugos priemonės modelio aprašymas

Asmens apsaugos priemonės kategorija: antroji kategorija

Apsauginė avalynė, skirta specialistų naudojimui pagal standartą UNI EN ISO 20345:2012

Modelis: A – pusbačiai

Klasifikacija: I – odinė avalynė ir kitos priemonės, išskyrus avalynę, kurios visos dalys

pagamintos iš gumos arba iš polimerų

Dydžiai: nuo 35 iki 48 (pagal prancūzišką skalę)

Formos identifikavimas: U4580

Apdorojimo būdas: įpurškimas

Avalynėje sudėta: nemetalinė pirštų apsauga, kodas „BASE PROTECTION SLIM CAP 900“

Nemetalinė plokštelė pade, kodas „FNF“

Išimamas vidpadis, kodas „DRY‘N AIR“
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2. Modelio atitikties tyrimai ir bandymai (pagal Direktyvos 89/686/CEE 10 straipsnį,
768/08/CE B modulio sprendimą) atliekami taikant toliau išvardintus standartus bei
1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatas.

- UNI EN ISO 20344:2012 – Asmeninės apsaugos priemonės – Tikrinimo metodai avalynei.

- UNI EN ISO 20345:2012 – Asmeninės apsaugos priemonės – Saugi avalynė.

3. Bandymų ir tyrimų rezultatai nurodyti šiose bandymų ataskaitose:

C.I.M.A.C. RP 2016\0839-1-RP-2 2016 m. liepos 8 d.
C.I.M.A.C. RP 2016\0839-1-RP-3 2016 m. liepos 8 d.
C.I.M.A.C. RP 2016\0839-1-RP-4 2016 m. liepos 8 d.

4. Asmeninės apsaugos priemonės savybės:

Pusbačių modelis „B0671“ atitinka:

pagrindinius saugios avalynės reikalavimus, nurodytus UNI EN ISO 20345:2012 normos
prospekte Nr. 2;

ir šiuos papildomus reikalavimus ypatingam naudojimui iš UNI EN ISO 20345:2012 normos 18
prospekto:
(Kategorija S1-P)

- uždaras kulnas;
- antistatinės savybės;
- energijos absorbcija kulno srityje;
- neperduriamas padas;
- pado atsparumas angliavandeniliams;
- ruplėtas padas.

Avalynė atitinka normos UNI EN ISO 20345:2012 pado atsparumo slydimui SRC reikalavimus.

Nei avalynėje nei jos komponentuose nerasta 1907/2006/CE reglamento XVII priedo nuostatose
ir jų prieduose bei papildymuose išvardytų pavojingų cheminių medžiagų (dažų).
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5. Asmeninės apsaugos priemonės modelio žymėjimas:

Avalynės viduje yra nurodyta ši informacija:

- simbolis „ “
- pagaminimo data (mėnuo ir metai)
- prekės kodas: B0671
- normatyvinės nuorodos:UNI EN ISO 20345:2012 (žiūrėti pastabas)
- simboliai/piktogramos, atitinkantys suteikiamą apsaugą ir/arba atitinkamą kategoriją: S1-

P-SRC (žiūrėti pastabas)
- gamintojo prekinis ženklas: „BASE PROTECTION“
- avalynės dydis.

6. Pastabos:

- „Pateikimas į rinką“: gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas
vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai.

- „Įėjimas į rinką“: pirmas produkto tiekimas Bendrijos rinkoje.
- „Gamintojas“: fizinis arba juridinis asmuo, kuris prisiima atsakomybę už produkto, apsvarstyto

direktyvoje, projektavimą ir gamybą numatant jo paleidimą į Bendrijos rinką.
- „Atstovas“: Bendrijoje įsisteigtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris gavo rašytinį įgaliojimą veikti

gamintojo vardu, atsižvelgiant į tam tikrus gamintojo įsipareigojimus pagal atitinkamus Bendrijos
teisės aktus.

- „Darnusis standartas“: standartas, priimtas vieno iš Europos standartizacijos organų, išvardytų
Direktyvos 98/34/CE I priede, remiamtis Komisijos prašymu atsižvelgus į Direktyvos 6 Straipsnį.

- „Akreditavimas“: nacionalinės akreditacijos įstaigos pažyma, kuri patvirtina, kad visų pirma
atitikties vertinimo įstaiga nustato darnujį standartą ir, jei atitinka aukštus papildomus
reikalavimus, įskaitant tuos, kurie nurodyti atitinkamuose sektorių programose ir atlieka tam tikrą
veiklą, nustato atitikties vertinimo kriterijus.

- „Atitikties įvertinimas“: procesas, kuris rodo, ar vykdomi nurodyti reikalavimai, susiję su
gaminiu, procesu, paslauga, sistema, asmeniu ar įstaiga.

- „Grąžinimas“: bet kokia priemonė, kuria siekiama, grąžinti produktą, kuris jau buvo prieinamas
galutiniam vartotojui.

- „Atšaukimas“: bet kokia priemonė, kuria siekiamas produktų pakeitimas jiems jau esant tiekimo
rinkai grandinėje.

- „Žymėjimas “: ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka taikomus
reikalavimus, nustatytus Bendrijos derinimo teisės aktų, kurie numato ženklinimą šiuo ženklu.

- Šis CE Atitikimo Sertifikatas yra skirtas išskirtinai tik patikrintai darbo saugos priemonei.
- Šis CE Atitikimo Sertifikatas gali būti perspausdintas, kopijos turinys turi atitikti originalo turinį,

būti įskaitomas (jeigu sumažinta) ir turi turėti paryškintą užrašą „KOPIJA ATITINKANTI
ORIGINALĄ“

2014/0839-1-CECB-6
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