za zgodnoŚĆ
z oryginałeni
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Fi|t€ r servic€ spółka zo.o. Ul. sadowa 7A 95-100Zgierz jako ploducent materiałów
fihacyjnych, środkówocfuony ind}'\łidualnejo.az sorbenfuzani€czyszczeń chemicznych
Filte| se ice spółka z o. o., uL sado||,o 7A, 9s-100 zgieĘ, Poland' as lhe nanufac|ule| offltlation
hate|iąls' perconal proleclion eąuipnent and sarbentfor chenical inptities,
oś\łiadcza'że nowy środekochrony ind}Ąłidua]nejkaiegorii trzeciej:
hercby dectaresthat the nerr equipnent ofpersanal prctection third category:
Półn9ska filtrująca Fs-2l rFP2 NRD
Filtering harnask FS-21 FFP2 NR D
dotczy parti,i/ Lat No
nr |alcury iłvo,.r \U''''' '' ''
jest zgodny z postanowieniamiRozporządzenia
Ministra Gospodarkiz 21 grudnia 2005r w
sprawiefasadniczychw}magańdla fuodkówochronyind)Ątsidua]nej
(Dz'U' D. 259' poz.2I'73)i
d}rektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/ó8ónwc
oraz nolmą ńarmonizowaną EN
( dla środków
149:200i+A1:2009
ocfuonyind}Ąvidua]nej
)
conplies with the |equileżnentsof the Resolution of the Ministe| of Econony ol 2 1 De&nber 20a5 an
ba,ic rcquire en|s related to perŚonal p|otectian equipment(Journal ol L4ł No' 259, Position 2173)
and Directiye of the Eurapean Council No' 89/686/EEC,as we as EN 149:200]+A1:2q]gHarnoniśed
Standard (for personal protection equipnent).
jest identyczny ze środkiemocfuony jndywidualnejbędąqłn prz€dmiotem certyfiłatu zgodności
15011.11
wydanego przez Instifut Fijr Arbeitsschutz der Deutschen G€setzlichen
Unfal]versichetunglFA, Alte HeerstaB€ 111,D.53754sanłxAugustin'Kenr Nr.|o12l
iŚ identical to petsonal p|oteclion eąuipnen|being the subjectaf Confamib) Certilcate No' 15a1177
iŚśuedby InstitutFii. A|beitsschutzdet DeutsĆhenGesetzlichenUnfallye|sichetung IFA,
Alte Heerstrarge
1ll, D153754
Sank Augunin,Kenn- No.:0l2l.
podlegaprocedurzeokr€ ś lonejw $ 4l Rozporz4dzenia
MG z dnia 2l $udnia 2005r w sprawie
zasadniczych wyma8ań d]a środkówoclrrony ind}'widualn€j (art' 11B d}Tckrywy 89/68ó,EwG)
pod nadzoren jednostki nolyfikowan€j centralnego Inst},tufu ochrony Pracy Państwowego
InsĘtutu Badawczego ul. czemiakowska 16 00-701 wa$zawa
Jednostka noty|rkowana
Nr.:1437
is śubjectto theprccedute speciJiedin ś4] ofthe Resolatian afthe Minister of Econany of21 Decenber
2005 on basic requirenents related.ta persanal pratection equipnent (Article llB of Direcri.re
89/686/EEC), under supervlsian af an entity notiJied by Central Instirutefar Labaur Protection National Researchlnstilute c]oP.PIB) Czeniąkowska street 00-701 WarsI,! No.:1437'
imię i nazwiskooraz stanowiskoi podpis
osoby upo\łaaionej do złożenia
podpisu w imieniu producenta
Nane andposilion aI |hepefion authońsed
to sisn on beharolthe MatuIactwer:
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