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Ochranná celoobličejová maska CM-6 /

Výrobek:

CM-6M

/

CM-óS / CM-6SM

filtr RESPIRA all-round PERFECTION Rd40

CM-6M

Ztlačka l typ:

CM-6S / CM-6SM s filtrem proti
částicímRESPIRA all-round PERFECTION Rd40 P3 R

Výrobce:

Nanologix corporation s.r.o., Český Jiřetín l40,436 0l Český Jiřetín

Ochranná celoobličejová maska CM-6 /

/

Toto prohláŠenío shodě se lydává na výhradní zodpovědnost výrobce.
Předmětem prohlášení je ochranná celoobličejová maska CM-6 / CM-6M / CM-6S / CM-6SM
vyměnitelný filtr proti částicímRESPIRA all-round PERFECTION Rd40, které zajišťují
uŽivateli maximální ochranu dýchacích cest proti virům, bakteriím, kapalným a pevným
aerosolŮm, pokud jsou používánya ošetřovány v souladu s pokyny uvedenými na příbalovém
a

letáku.

Výrobce přijal opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných
ochranných prostředků se schváIeným typem popsaným v ceftifikátu ES přezkoušením typu a
se zákonnými požadavky, které se na něj vztahují.
Výrobce tímto prohlašuje, že předrnět prohlášení je ve shodě s příslušnýrni harmonizovanými
právními předpisy Evropské unie:

Nařízeníevropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
pro posouzení shody byly použity následující harmonizované nonny:

cl,sNĚN I36;1g98, Čsuatv I36:Oprava 1:2000 ochranné prostr'edkydýchacích orgánů.
obličejovémasky. Požadavky, zkoušení aznaěení (idt. EN l36:l998, EN
l36:l998lAC:2006),
Čs,lraa,l ]43;2001, změna A1.2006 ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtry proti částicím,
Požadavky, zkoušenía značení (idt, EN 143:2000, EN l43:2000/4l:2006)
NÍŽe uvedený oznámený subjekt provedl posouzení shody typu a vydal certifikáty ES o

PřezkouŠenítypu č. l024lE-04412020. OOP podléhá pravidelnému postupu posuzování shody
S tYPem zaloŽené na interním řízenívýroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem
v
náhodně zvolených intervalech (modul C2) tohoto oznámeného subjektu
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Czech Republic

Výrobekje označenevropskou značkou shody C
Vystaveno v českémJiřetíně,
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
Product:

full face mask CM-6 / CM-6M

/

CM-6S / CM-6SM,

filter RESPIRA all-round PERFECTION Rd40
Model

/

type: full

face mask CM-6 / CM-6M / CM-6S / CM-6SM with replaceable particle filters

RESPIRA all-round PERFECTION Rd40 P3 R

Manufacturer: Nanologix corporation s.r.o., Český Jiřetín 140,436 Ot Český Jiřetín, Czech

Republic

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The subject of the declaration is the full face mask CM-6 / CM-6M / CM-6S / cM-6sM with
replaceable particle filter RESPIRA all-round PERFECTION Rd40, which provides to the user
with maximal respiratory protection against viruses, bacteria,liquid and so|id aerosols when used
and treated in accordance with the instructions on the package leaflet.
The manufacturer took inspection measures to guarantee that the manufacturing process and its
monitoring ensure conformity of the produced personal protective equipment with the approved
type described in the EC type examination certificate and with the legal requirements.
The manufacturer hereby declares that the subject of the declaration is in accordance with the
relevant harmonized legislation of the European Union:

Regulation (EU) 2016/425 oťthe European Parliament and of the Council on personal protective
equipment
The following harmonized standards were used for conformity assessment:

EN 136:1998, EN 136:1998/AC:2003:2000 Respiratory protective devices. Full face masks.
Requirements, testing, marking (idt. ČSN EN l36: l998, ČSN EN l36: oprava l :2000)
EN

]4

3:2001 , modification A ] :200ó Respiratory protective devices -Pa rticle filters. Requirements,
testing, marking (idt. ČSNEN 143;2001, změna A1 ;2006)

The Notified body listed below has issued the EC type examination ceftificates
No. l024lE-04412020. This product mode| is subject to periodic conformity assessment procedure

conformitY to type based on interna| production control plus supervised product checks at random
intervals (Module C2) under surveillance of the same Notif-ied body

occupational SaJéty Research Institute ()SRI), Notýied body I024
Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha ] - Nové Měslo
Czech Republic, European (Jnion
The product is marked with the European mark of conformity
Union regulations.
Issued in Český Jiřetín, on the June of 25tl',2020

( (

i" accordance with European

NAh|oloGlx

,'",,, CQRPO,BA)TloN;

o

kýJ.iřetín 140

)1 CeskÝ
01
ČeskýJiřetín
liřeti

NanoIogix Co

-

