
 

 

 

Certificat 

de examinare CE de tip nr. 

CE/S/2369/2015 
în locul certificatului nr. CE/S/878/2007 

Produs: 

Mănuși izolatoare, ELSEC 

Tip (variații): 

ELSEC 2,5 - clasa 00, categoria RC 

ELSEC 5 - clasa 0, categoria RC 

ELSEC 10 - clasa 1, categoria RC 

ELSEC 20 - clasa 2, categoria RC 

ELSEC 30- clasa 3, categoria RC 

Numele și adresa producătorului/reprezentantului autorizat: 

SECURA B.C. Sp.zo.o. 

Prochowa 42 

04-388 Warszawa, Polonia 

Numele și adresa producătorului/Locul de origine: 

SECURA B.C. Sp.zo.o. 

Prochowa 42 04-388 

Warszawa, Polonia 

Produsul îndeplinește cerințele de bază privind securitatea și sănătatea din Directiva 89/686/CEE / ordonanța 

Ministrului Economiei din 21 decembrie 2005 privind cerințele de bază pentru echipamentele individuale de 

protecție (Dz. U. Nr. 259, articolul 2173) 

Perioada de valabilitate: 9 martie 2015 - 8 martie 2020 
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Lodz, 9 martie 2015 

Organismul notificat nr. 1437 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Paristwowy Instytut Badawczy 00-701 

Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

 

 

în calitate de Șef al Centrului pentru 
certificarea echipamentului individual 

de protecție și de lucru 

Agnieszka Stefko M.Sc.(Ing.) 



 

 

 

Certificat de examinare CE de tip nr. EC/S/2369/2015 09.03.2015 

Descrierea produsului: 

Mănuși de protecție cu cinci degete: ELSEC cu o configurație anatomică pentru degetul mare. 

Mănuși din latex din cauciuc natural galben de calitate înaltă, cu grosimea maximă după cum 

urmează: 

• Clasa 00: 1,1 mm, 

• Clasa 0: 1,6 mm, 

• Clasa 1: 2,1 mm, 

• Clasa 2: 2,9 mm, 

• Clasa 3: 3,5 mm. 

Suprafața mănușilor - netedă, manșete fără rulare. Lungimea mănușilor: (360,0 ±15) mm. Fotografie: 
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Certificat de examinare CE de tip nr. CE/S/2369/2015 09.03.2015 

Parametri de bază: 
(clasă, categorie, nivel de protecție) 

• Tensiune de scurgere la testare AC: 2,5 kV (clasa 00 - ELSEC 2,5), 5,0 kV (clasa 0 - ELSEC 5), 10,0 kV 

(clasa 1 - ELSEC 10), 20,0 kV (clasa 2 - ELSEC 20), 30,0 kV (clasa 3 - ELSEC 30) 

• Tensiune admisibilă la testare AC: 5,0 kV (clasa 00 - ELSEC 2,5), 10,0 kV (clasa 0 - ELSEC 5), 20,0 kV 

(clasa 1 - ELSEC 10), 30, kV (clasa 2 - ELSEC 20), 40,0 kV (clasa 3 - ELSEC 30) 

• Rezistență la acid, ulei, ozon (categoria R) - privește mănușile din toate clasele 

• Rezistență la temperaturi extrem de scăzute (categoria C) - privește mănușile din toate clasele 

Identificarea documentației furnizate: 

• cererea de examinare CE de tip nr. 2058/20J3 din18.09.2013 
• documentația tehnică a mănușilor nr. 001/2014 din 10.09.2014 

• Declarația din partea SECURA B.C. Sp. z o.o. privind inocuitatea mănușilor ELSEC din 10.09.2014 
• Evaluarea finală a produsului: mănuși electroizolatoare ELSEC pentru prezența 

substanțelor periculoase care prezintă riscuri pentru sănătatea umană din 23.09.2011 - documentul 

emis de Institutul de Medicină Ocupațională Nofer din Lodz 

Produsul/modelul de produs furnizat împreună cu cererea de examinare CE de tip este în 

conformitate cu documentația tehnică. 

Produsul îndeplinește cerințele standardelor armonizate: 

EN 60903:2003+AC2:2005 „Lucrul sub tensiune. Mănuși din material izolator” EN 420:2003+Al:2009 

„Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de testare” 

Confirmat cu rapoartele efectuate de: 

1. CIOP-PIB, Departamentul de Inginerie în domeniul siguranței, Varșovia, Polonia 
2. Institutul Național de Sănătate Publică, Varșovia, Polonia 
Raport de testare nr.: 

1. 482/PB/2014/NB din 6.10.2014, 412/PB/2014/NB din 29.08.2014, 267/PB/2014/NB din 13.06.2014, 

212/PB/2014/NB din 9.05.2014, 207/PB/2014/NB din 30.04.2014 

2. NI2169/04 din 21.07. 2004 

Marcaj: 

SECURA B.C., ELSEC 2,5 (sau ELSEC 5, ELSEC 10, ELSEC 20, ELSEC 30 3 în funcție de tipul mănușilor), 

clasa 00 (sau clasa 0, 1, 2, 3 în funcție de tipul de mănuși), categoria RC, simbolul de triunghi dublu indicând: 

„adecvat pentru lucrul sub tensiune”, numărul standardului EN 60903:2003 +AC2:2005, destinația mărimii, 

data fabricației (luna și anul), valoarea maximă a tensiunii utilizate, un dreptunghi care permite marcarea 

datei inspecției curente sau data următoarei inspecții și testări necesare, numărul de serie. 

NOTA 1: 

Oricare dintre sau toate modificările de produs referitoare la acest certificat trebuie notificate Centrului pentru 

certificarea echipamentului individual de protecție și de lucru al Institutului Central pentru Protecția Muncii - 

Institutul Național de Cercetare. Acest certificat rămâne valabil până când standardul armonizat menționat anterior 

poate fi aplicat ca bază pentru evaluarea produsului. În cazul în care prezentul standard va fi modificat, un organism 

notificat va consilia un titular de certificat cu privire la domeniul de aplicare al modificărilor introduse și la data de la 

care o nouă ediție a standardului va fi aplicată procesului de evaluare a produsului. __________________________  

NOTA 2: 

Modificarea sau falsificarea conținutului sau a marcajului certificatului (o copie sau o scanare a acestuia) sau 

folosirea unui astfel de document ca fiind autentic constituie o infracțiune conform articolului 270 § 1 din Codul penal 

polonez. 
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