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Osvedčenie	

 

o typovej skúške EÚ č. 548/2021/1437, 1.  vydanie 
 

 
 
 Názov produktu: 
 

Ochranné rukavice  
 
   
 Typ (druh): 
  
  Essenti Care Blue 
 
 
 Názov a adresa výrobcu:  
 
  MONDO Sp. z  o.o 
.  Katowicka 139 
  43-346 Bielsko – Biala 
  Poľsko  
 

 
 

 
Výrobok spĺňa všetky základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky uvedené v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425 z 9. Marca 2016   

 
Doba platnosti: 26.2. 2021 – 25.2.2026   

 
          

Vedúca Centra pre certifikáciu  
         osobných ochranných a pracovných  
         pomôcok 
 
         Agnieszka Stefko M. Sc. (Eng.) 

podpis zástupcu vydavateľa osvedčenia  
 

 
Vo Varšave, dňa 26. 2. 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

Notifikovaný orgán č. 1437 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut  Badawczy  

00-701 Warszawa, Czerniakowska 16
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Osvedčenie o typovej skúšky EÚ č. 548/2021/1437, 1.  vydanie   26.2.2021 
 

Popis produktu:  
Ochranné rukavice. Typ - Essenti Care Blue na päť prstov, vyrobené z butadien-akrylonitrilového 
kaučuku. Sú anatomicky tvarované, univerzálne – vhodné na obidve ruky a sú jednorázové. Vonkajší 
povrch rukavíc je hladký s textúrou na končekoch prstov. Vnútro rukavíc je hladké bez púdru, sú 
ukončené rolovanou manžetou. 

 
 
	
	
	 	 Obrázok: 	
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POZNÁMKA č. 1: 
Každá zmena produktu alebo jeho technickej dokumentácie, ku ktorej sa vzťahuje toto osvedčenie by mala byť 
oznámená Národnému výskumnému ústavu – Centru pre certifikácie osobných ochranných a pracovných 
pomôcok Ústredného ústavu pre ochranu práce . 
Tento certifikát zostáva v platnosti pokiaľ na preskúmanie výrobku platí vyššie uvedená harmonizovaná norma.  

POZNÁMKA č. 2: 
Falšovanie obsahu a označení osvedčenia alebo ich úprava (vrátane fotokópie alebo skenu), alebo použitie 
takého dokumentu ako originálu je trestným činom podľa článku 270 § odseku 1 Trestného zákonníka. 

Osvedčenie o  typovej skúške EÚ č. 548/2021/1437, 1.  vydanie           
   
 
Základné parametre: 

 26.2.2021

trieda, kategória osobných ochranných prostriedkov, úroveň účinnosti a trieda ochrany produktu  
• ochrana proti mikroorganizmom (vírusom, baktériám, plesniam) 
• odolnosť voči prieniku kvapalných chemikálií:  

40 % - ný hydroxid sodný (NaOH) – úroveň 6 
 

Identifikácia predloženej dokumentácie: 
• žiadosť o typovú skúšku EÚ č. 599/2020 zo dňa 30. 12. 2020 
• dohoda o typovej skúške EÚ a preskúmanie osvedčenia o typovej skúške č. 189/2020/1437 zo dňa 

30.12.2020 
• technická dokumentácia: Essenti Care blue ochranné rukavice  zo dňa 12. 02. 2021 
• vyhlásenie o neškodnosti produktu zo dňa 02. 02. 2021 

 
Produkt / produktový model dodávaný so žiadosťou o typovú skúšku EÚ je v 

súlade s technickou dokumentáciou . 
 

Výrobok spĺňa požiadavky harmonizovaných európskych noriem / technických špecifikácií: 
• EN ISO 374- I:2016 “Ochranné rukavice odolné voči nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom, 

časť 1: Terminológia a výkonnostné požiadavky na chemické riziká” 
• EN ISO 374-5:2016 “Ochranné rukavice odolné voči nebezpečným chemikáliám a  

mikroorganizmom, časť 5: Terminológia a výkonnostné požiadavky na chemické riziká” 
 

Potvrdený testami, ktoré vykonali: 
I. CIOP-PIB, Oddelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Lodz, Poľsko 
2 CENTEXBEL, Zwijaarde, Belgicko 
 
Report č.: 
 I.      I I40/PB-CO V/2020/NO zo dňa 31.08. 2020 
2. 20. 05104. 01 zo dňa 05.10.2020, 20. 05104. 02 zo dňa 04.12.2020 

 
Označenie balenia rukavíc obsahuje: 
Názov a adresu výrobcu: MONDO Sp. z o.o.; názov ochranných rukavíc: Essenti Care blue; výstražný 
symbol nebezpečnosti: ochranu proti chemikáliám proti EN ISO 374-1: 2016 typ C, ochranu proti 
mikroorganizmom podľa EN ISO 374-5:2016; označenie “VÍRUS”; grafický symbol: viď informácie od 
výrobcu; označenie veľkosti; dátum výroby a expirácie.  
 

Osvedčenie je platné s využitím jedného z postupov posudzovania zhody podľa modulu C2 alebo D 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  2016/423 z 9. marca 2016 

 
 
 

 


