
CERTIFICAT CE 
nr. 189144904/OI 

01.12.2014 

Prezentul certificat anulează și înlocuiește varianta anterioară nr. 18910247/OI din 17.06.2010 

Eșantioanele echipamentului individual de protecție descris mai jos au trecut cu succes „proba CE de tip”, dovedindu-și conformitatea cu cerințele Directivei 

89/686/CEE, adoptată în Italia prin D.L. 475 din 04/12/1992 

Societatea: 
(responsabil de 
echipamentele individuale 
de protecție) 

PANDA SPORT s.r.l. 
Șoseaua Colucci, 154 – 72014 CISTERNINO (BR) – ITALIA 

Tip de echipament individual 
de protecție: 

încălțăminte de protecție EN ISO 20345:2011- clasa I (=încălțăminte din piele și alte materiale). 

Categoria echipamentului 
individual de protecție: 

II: Echipament individual de protecție pentru riscuri „medii”. 

Prezentul certificat se bazează pe prevederile normelor de referință menționate mai jos: valabilitatea acestuia 

nu este asigurată prin intrarea în vigoare a unor norme substitutive.  

Articol: „99990 S3 ORSETTO” Codul materialului: 

Descriere: model: B (încălțăminte la baza gleznei);  

închidere: cu șireturi;  

prelucrare: injectare directă; 

talpă: PU compact de culoare neagră cu inscripția „ SAFETY PANDA PQL1001 

MADE IN ITALY ANTISTATIC OIL RESISTANT SHOCK ABSORB FLEX 

CONTROL”; 

talpă intermediară: PU expandat de culoare neagră; PQL2001 

față: piele „BARTON IDRO” de culoare neagră, grosime declarată PEL0500290 

1,8-2,0 mm cu inserție din material sintetic, imitație de piele „ALFA LISCIO”  

de culoare neagră și inserție din material reflectorizant de culoare gri MTQ2110070 

Reflex FL901/E pe călcâi; 

limba: material sintetic, imitație de piele „ALFA LISCIO” de culoare neagră  

căptușită și vătuită pe mijloc; 

căptușeală față: tnt (pâslă) de culoare neagră „PUNTO ECO”; 

căptușeală spate: tnt de tip Cambrelle SANITIZED de culoare gri; SS0P10 

branț: tnt de culoare gri; 

lamelă antiperforație: oțel vopsit, art. „ 1604 SMAL”; LAM11006 

talonetă: pâslă de culoare gri acoperită cu tnt de culoare gri cu SSQF11 

un imprimeu PANDA în contact cu piciorul „SIDAC 239/17P antistatic 600g”; 

bombeu: oțel SMAL articol 2443 sau ca alternativă oțel SAFIT articol 443. 

Norme de referință: EN ISO 20344:2011 
(UNI EN ISO 20344:2012) 

Echipament individual de protecție - Metode de testare pentru 

încălțăminte 

EN ISO 20345:2011 
(UNI EN ISO 20345:2012) 

Echipament individual de protecție - Încălțăminte de protecție 

Utilizare preconizată: In industrie în general, siderurgie, agricultură, depozite, lucrări pe camioane, macarale etc.  

Gama de mărimi: de la 38 la 47 

Fișă tehnică: DC-6942/E (include cererea certificare CE la RCT și documentația tehnică a producătorului). 

Raport de probă: RCT nr. 334556 

Baza de evaluare: Cerințele aplicabile ale Directivei 89/686/CEE și ale normei de referință  
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Funcții/niveluri de cerințe de bază ale încălțămintei de protecție (Tab. 2 și 3 din norma EN ISO 20345:2011): toate cerințele sunt 

de performanță:  obligatorii din următoarele: 

SRC: Rezistență la alunecare -îndeplinește ambele cerințe de mai jos: 

- - bază: ceramică - lubrifiant: soluție de curățare; 

- - bază: oțel - lubrifiant: glicerină. 

Cerințe suplimentare (Tab. 18 și 20 din norma EN ISO 20345:2011): 

S3: zona călcâiului este închisă, proprietăți antistatice,  absoarbe energia din zona călcâiului, rezistența la 

hidrocarburi a părții exterioare a tălpii, rezistență la pătrunderea și absorbția apei (față rezistentă la apă), 

rezistența la perforare, talpă în relief; 

Marca: 

01.12.2014 

Prezentul certificat anulează și înlocuiește varianta anterioară nr. 18910247/OI din 17.06.2010 

(vezi exemplul 

de mai jos) 

prevăzută pe etichetele cusute. Informațiile marcate sunt prevăzute mai jos:  

- Marca CE aplicată pe echipamentele individuale de protecție indică conformitatea cu dispozițiile directivei 

89/696/CEE (cu modificările ulterioare); 

- denumirea producătorului; 
- denumirea încălțămintei; 

- norma tehnică armonizată de referință; 

- simboluri de siguranță; 

- măsura încălțămintei (imprimată pe partea exterioară a tălpii); 

- - data producției (imprimată pe partea exterioară a tălpii, pe simbolul în formă de ceas).  

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC 

ART. 99990 S3 

ORSETTO 

DATA FABRICAȚIEI 

Nota: În documentația tehnică sunt prevăzute următoarele: o descriere mai detaliată a echipamentelor individuale de protecție (materiale, prelucrare, fotografii sau schițe), prestații le, funcțiile 

de protecție și nivelurile de performanță oferite, elementele de conformitate cu cerințele de bază și suplimentare. Prin urmare, documentația tehnică face parte integrantă din prezentul 

certificat, ce trebuie păstrat de către producător pentru a fi prezentat, la cerere, organului de control sau administrației care se ocupă de monitorizare. 

Marco Meyer 

Managing Director 

Semnătură indescifrabilă 
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