
 

 

Emis în Lyon de Prima dată a emiterii: 20 februarie 2019 

Maxence DREVET Sfârșitul perioadei de valabilitate:  
20 februarie 2024 

Manager proiect de certificare  

Imagini: 

Standard de referință: ISO 20345: 2011 

Clasificare: I Categorie: S3 CI 

Gamă mărimi: 36-48 Rezistență la alunecare: SRC 

Tip bombeu: Metalic Tip inserție: Metalic 
La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și revizii) 

Descrierea completă a EIP, regulile de referință verificate în contextul examinării UE de tip și informațiile furnizate privi nd produsul sunt detaliate în dosarul tehnic al producătorului, indice 01 

din februarie 2019 

NOTĂ: Orice modificare a articolelor noi ale echipamentului individual de protecție care face obiectul acestui certificat de aprobare EU de tip sau orice modificare a informațiilor din dosarul tehnic al producătorului 

utilizate pentru eliberarea certificatului de aprobare EU de tip (modificarea adresei, modificarea statutului companiei) trebuie aduse la cunoștința organismului notificat în conformitate cu Anexa V §7.2 a 

Regulamentului 2016/425. 

 

CERTIFICAT DE EXAMINARE EU DE TIP 
Modelul următor de echipament individual de protecție a fost supus unei examinări EU de tip în conformitate cu modulul B din 
regulamentul EIP (2016/425) și s-a demonstrat că îndeplinește cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță ale acestuia. 

Nr. certificat 0075/1913/161/02/19/0570 

Emis de CTC, Organismul notificat nr. 0075, pentru următorul model de echipament individual de protecție:  

Producător: Shenzhen Safety Enterprises Ltd 
 

Unit D, 2nd Fl, Gang An Bldg, No.19 Shihua Rd, Futian Tariff-free 
 

Zone, Futian District, Shenzhen, China 
 

China 

Descriere 
 

Tip EIP: Încălțăminte de protecție 

Referință produs: SD2021SC CI S3(RAVEN XT S3 CI SRC ANKLE) 

Cod articol: / 

Construcția și materialul tălpii exterioare:         Injecție, talpă exterioară PU/PU 



 

Shenzhen Safety Enterprises Ltd 

DOSARUL TEHNIC AL PRODUCĂTORULUI 

  

Referința produsului: SD2021SC CI S3(RAVEN XT S3 CI SRC 

ANKLE) 

Cod articol: / 

Indice dosar tehnic: 01 

Ultima actualizare: FEBRUARIE, 2019 

 



 

IDENTIFICARE 
Referința produsului: SD2021SC CI S3(RAVEN XT S3 CI SRC ANKLE) 

Cod articol: / 

Model de bază  

Indice dosar tehnic: 01 

Ultima actualizare: FEBRUARIE, 2019 

Producător: 

Shenzhen Safety Enterprises Ltd 

Unit D, 2nd Fl, Gang An Bldg, No.19 Shihua Rd, Futian Tariff-free Zone, Futian 

District, Shenzhen, China 

China 
Tel.: 86-755-82794299 

Fax: 86-755-82995135 

Fabrică: 

Shenzhen Safety Enterprises Ltd 

Unit D, 2nd Fl, Gang An Bldg, No.19 Shihua Rd, Futian Tariff-free Zone, Futian 

District, Shenzhen, China 

China 
Tel.: 86-755-82794299 

Fax: 86-755-82995135 



 

Referința matriței: JT-024 

Gama de mărimi: 

36-48 

Construcția și materialul tălpii: 

Injecție, talpă exterioară PU/PU 

Domeniul de utilizare 

Încălțăminte rezistentă la lucrări în domeniul construcțiilor, logistică, industria minieră, industria prelucrătoare (textile , 

îmbrăcăminte, producția de mașini și echipamente), bucătărie și spitale (protecție la impact, împotriva alunecării, rezistenț ă 

la produse uleioase combustibile), lucrări de interior.  

 

DESCRIEREA ÎNCĂLȚĂMINTEI 
 
Descrierea încălțămintei: 

Clasificarea acestui articol de încălțăminte este: I: Încălțăminte realizată din piele și alte materiale,  

cu excepția încălțămintei realizate complet din cauciuc sau complet polimerică  

Designul acestui articol de încălțăminte este: B: Ghete de protecție  

Descriere vizuală: 

Vedere generală: 

 

 

Vedere talpă exterioară: 



 

 

 

Evaluarea riscurilor (Cerința esențială de sănătate și siguranță. Anexa II - Regulamentul EIP) 

Cerințele definite în Anexa II §1 sunt aplicabile tuturor 

echipamentelor individuale de protecție 

Instrucțiunile și informațiile producătorului sunt disponibile 

Echipamentul individual de protecție este conceput și 

fabricat în așa fel încât perspirația rezultată din utilizare să 

fie minimă. În caz contrar, trebuie să fie prevăzut cu mijloace 

de absorbție a perspirației. 

Dacă este cunoscut faptul că performanța designului 

noului EIP poate fi afectată semnificativ prin trecerea 

timpului, luna și anul fabricației și/sau, dacă este posibil, 

luna și anul preconizat de uzură vor fi obligatoriu marcate 

pe fiecare EIP de pe piață, respectiv pe ambalajele 

acestora, indelebil și fără echivoc. 

Echipamentul individual de protecție este 

destinat utilizării în medii potențial explozive 

Echipamentul individual de protecție încorporează 

componente care pot fi ajustate sau eliminate de către 

utilizator 

Echipament individual de protecție purtând unul sau 

mai multe marcaje sau indicatori de identificare direct 

sau indirect în legătură cu sănătatea și siguranța 

Echipament individual de protecție de multirisc 

Echipament individual de protecție destinat pentru protecția 

împotriva impactului cauzat de obiecte în cădere sau evacuate și 

împotriva coliziunilor corpului cu un obstacol 

Echipamentul individual de protecție este destinat pentru 

protecția împotriva căzăturilor datorate alunecării 

Echipamentul individual de protecție este destinat pentru 

protecția împotriva comprimării unor părți ale corpului 

Echipamentul individual de protecție este destinat să 
protejeze împotriva leziunilor mecanice 

Protecția împotriva frigului 

Aplicabil Inclus în 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 

Standard 

Instrucțiuni de utilizare 

Marcaj 



 

STRUCTURA ÎNCĂLȚĂMINTEI 
 Ref. Material Culoare 

PARTEA SUPERIOARĂ UL-02 PIELE DE VACĂ ÎN RELIEF NEGRU 

MAS-03 Inel D metalic NEGRU/GRI/BRONZ 

MARGINE US-01 PU 1 NEGRU 

LIMBĂ US-01 PU 1 NEGRU 

CĂPTUȘEALĂ CĂPUTĂ LF-03 PLASĂ ALBASTRU 

CĂPTUȘEALĂ LATERALĂ L-FUR01 CĂPTUȘEALĂ DIN BLANĂ SINTETICĂ BEJ 

LF-03 CĂPTUȘEALĂ PENTRU GÂT PLASĂ ALBASTRU 

CĂPTUȘEALĂ 
INTERIOARĂ TALPĂ 

ISK-A MATERIAL TEXTIL CAMBRELLE „+” +EVA CU 

MICROPERFORAȚII 

NEGRU 

TALPĂ EXTERIOARĂ JT-024 TALPĂ PU/PU NEGRU 

BRANȚ ISL-A MATERIAL TEXTIL CU BRANȚ NEȚESUT ALB/NEGRU/GRI ÎNCHIS 

BOMBEU T-001 BOMBEU METALIC GRI 

INSERȚII P-001 LAMELĂ ANTIPERFORAȚIE DIN OȚEL NEGRU 

ELEMENTE 
DECORATIVE 

 LATERALE: PU DECORATIV ARGINTIU 

DOMENIU DE PROTECȚIE 
Cerințe de bază: 

Acest produs a fost conceput pentru a fi un articol de încălțăminte de siguranță.  

Regulile tehnice sunt: 

Standardul european EN ISO 20344: 2011 Echipament individual de protecție - metode de testare pentru încălțăminte 

Standardul european EN ISO 20345: 2011: Echipament individual de protecție - Încălțăminte de protecție 

Este un produs de categoria II. 

Cerința standardului EN ISO 20345: 2011 privind valoarea coeficientului de frecare pe 

podeaua din plăci ceramice cu soluție de detergent și podeaua din oțel cu glicerol (SRC)  

Cerința paragrafului 5.8.1. Designul standardului EN ISO 20345: 2011 privind talpa cu desen.  

La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și reviziile ulterio are) 

Cerințe suplimentare: 

Cerințele suplimentare sunt: 

- Regiune închisă a suprafeței de sprijin 

- Încălțăminte antistatică 

- Absorbția energiei din regiunea suprafeței de sprijin  

- Rezistență la produse uleioase combustibile  

- Căpută: Pătrunderea și absorbția apei 

- Rezistența la penetrare 

- Izolație termică 

 



 

Locația marcajului este: partea posterioară a limbii  

Laborator Referințe Laborator Referințe 

CTC D141215273_1 CTC D180101881_1 

CTC D150403353_1 CTC D180303514_1 

CTC D150505319_1 CTC D180304003_1 

CTC D160506037_1 CTC D180304092_1 

CTC D160607739_1 CTC D180304110_1 

CTC D160710029_1 CTC D180508306_1 

CTC D160810624_1 CTC D180611467_1 

CTC D160811087_1 CTC D180713568_1 

CTC D161013764_1 CTC D180815525_1 

CTC D170101407_1 CTC D180816238_1 

CTC D170303409_1 CTC D180916910_1 

CTC D170405647_1 CTC D181120583_1 

CTC D171019019_1 Intertek GZHT90817312 

 

 

MARCARE - AMBALARE 
Informații imprimate pe încălțăminte: 

* Logoul reprezentantului autorizat 

* Logo CE 

* Desemnarea de tip a producătorului 

* Adresa poștală a producătorului 

* Referință încălțăminte SD2021SC CI S3(RAVEN XT S3 CI SRC ANKLE) 

* Cod articol/ 

* Mărimea 

* * Anul și cel puțin trimestrul fabricației  

* * Numărul și anul standardului utilizat  

* Simbolul(urile) cerințelor suplimentare 

Exemplu marcaj: 

Metoda de marcare pe încălțăminte: 

CUSĂTURĂ PE PARTEA POSTERIOARĂ A LIMBII  

Ambalare: 
O PERECHE DE PANTOFI AMBALATĂ CU HÂRTIE PELUR ÎN CUTIE INTERIOARĂ  

Referințele rapoartelor de testare realizate pentru a asigura conformitatea cu cerințele  

regulilor tehnice: 



 
 

 

MIJLOACE DE CONTROL 
Controlăm calitatea produselor noastre de la dezvoltare, vom testa anumite elemente importante, cum ar fi rezistența la 

impact, rezistența la comprimare, rezistența la alunecare etc. în momentul finalizării probelor. După ce toate proprietățile au 

îndeplinit cerința, vom începe producția în masă;  

Solicităm furnizorului nostru de materii prime să ne ofere rapoarte bune drept dovadă, de exemplu, bombeuri metalice, avem 

nevoie de rapoarte bune pentru impact, comprimare, coroziune; placă din oțel, avem nevoie de raport pentru penetrare, 

rezistența la încovoiere, coroziune; iar pentru materialul de căptușire avem nevoie de raport pentru uzură, abraziune și 

coloranți azoici. Toate rapoartele trebuie să fie în conformitate cu standardul nou, cum ar fi EN12568:2010 pentru bombeuri ș i 

inserție; EN ISO 20345:2011 pentru căptușeală. 

Pentru fiecare etapă de producție, controlul calității relevant va asigura faptul că verificarea calității trebuie realizată cu 

strictețe. 

De la croire, coasere, rezistență, injecție și curățare, dacă se constată probleme, trebuie să le rezolvăm imediat pentru a 

produce fără probleme pantofi de calitate bună;  

În vederea controlului calității proceselor de producție în masă, departamentul nostru de control al calității va alege aleatoriu 

câteva perechi de încălțăminte finalizate și le va trimite către o companie de testare pentru a testa rezistența la impact, 

comprimare, penetrare, rezistența antistatică și rezistența îmbinărilor, precum și testarea pentru crom hexavalent a pielii 

pentru fiecare lot. 

Înainte de expediere, vom solicita departamentului nostru de controlul calității să realizeze inspecția finală la întâmplare.  

Produsele întregi pot fi livrate atunci când rezultatul inspecției este pozitiv. 

EIP supus îmbătrânirii: 

Data expirării: 24 de luni (2 ani), când sunt depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, loc curat, ventilat, 

iluminat). Înainte de utilizare, încălțămintea trebuie inspectată vizual; în caz de deteriorare, încălțămintea trebuie scoasă 

din uz (semne de abraziune, tăieturi, rupturi...). 

Declarație de conformitate: 

Disponibilă la: www.sinosafety.com 

http://www.sinosafety.com/

