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Prohlášení o shodě

vydané por1lr:,'l si 13 odst. 2 zákona č. 22l1997 Sb. o technick ch poŽadavcích
n3 yrirolbky viil smyslu s 10 na izení vlády 17211997 Sb. a o změně a doplnění
něklt:ryrlh detÍších zákonťr, kterym se stanoví technické poŽadavky na osobní
och rilnrté prr:'rstred ky
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V' r,obce : DrllŽstvo Vajgar
Bezručova 5 14lll.
37'v a1 Jindrichťrv Hradec
Česká republika

ICO: 00476013
DlČ: CZ 00476013

telefon . 00420 384361 189, x191
fax: 00420 384361 190

e rirail : d ruzstvo.vajgar@sezn am.cz

Tímric pr:rtvrz:|e, Že na jeho v robky - svá ečské a ochranné br le typu.

o Í:lB_'1 /odik!ápécil
. Í$ B_:?
. C)B-$

bylcl prclvecleno posouzeni shody jejich vlastností s poŽadavky na bezpečnost
stanr:venych zákonem a technickymi predpisy a

prohlašuie.

Že vlastnosti uveden ch v robk splnují všechny poŽadavky stanovené
v zr'illclnti č,.',,|,211997 Sb. ve smyslu s 10 naízení vlády 17211997 Sb. a s 5
na iii'ení vlácl,/ c.2112003 Sb. o technick ch poŽadavcích na v robky a o
zrni':ltě ct dopllnění některych zákonťr a v technick ch predpisech, které Se na
ně v;:tal'lují ar Že jsou tyto vyrobky pri jejich určeném pouŽití bezpečné.

V'y'š;r,j, tJlrr3dené vyrobky jsou určeny:

1) -.]"ytl 
jSBJ.'_ Svárečské bnile odklápěcl - uzav ené se skIopnym rámem.

Pevny díI je osazen zorníky z lepeného bezpečnostního
skla, popr' krycími zorníky do svá ečsk ch bnilí o tloušt'ce
1,5 mm, sklopny díl skleněn mi ochrannymi svá ečsk mi
filtry. Jsou určeny k ochraně zraku pred nárazem pomalu
letících částic energie 0,56 J a se sklopnym rámem
i k ochraně zraku pred zá ením vznikajícím pri svarování
a ezání plamenem.

2) 
-]_'rp 

ji;B-? - Tyto svá ečské bn le jsou uzav ené bniIe osazené skleněnymi
ochrannymi svárečsk mi filtry. Jsou určeny k ochraně zraku
pred zá ením vznikajícím pri svarování či ezání plamenem.

3) -]_lrÍ)B-3 - ochranné bn le typ oB-3 jsou to uzav ené bnile osazené
zorníky z lepeného bezpečnostního sk!a' Jsou určeny
k ochraně zraku pred nárazem pomalu letících částic

do energie 0,56 J.
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Nler t\rto vyr,c[lkl1 byly V zkumnym Ústavem bezpečnosti práce-Autorizovanou
osol:ou 2315, nrrtifil<ovanou osobou č. 1024 vydány certifikáty o ES typu 235lE
a t,c' na vyrr:bek:

1) :l)váil'ečstlé bryle odklápěcí typ SB-1 _ 235lE-052l2006

2) iiir,rári'ečshlé bryle typ SB-2 - 235lE-053l2006

3) ()r:l'liál_lÍl,l! lrnile typ oB-3 _ 235lE-054l2006

V'yšr':, t.l\/leder']á autorizovaná osoba těmito certifikáty a následnymi protokoly
potvtzu1e, Žel z prověrky predloŽené technické dokumentace a z provedenyich
vyhrldnocenií a posouzení vzorku predmětn ch vyrobkťr vyplyvá, že
p er:iimrětn y1lrobek je navržen a vyroben v souladu se základními poŽadavky
na i[:i:ení vlilcly č.2112003 Sb., kten m se stanoví technické poŽadavky
flá ,{-'l3OLlní r:clhranné prost edky. Tyto poŽadavky jsou konkretizovány
v ha l'nrcl n izo'r'''a né normě:

Č;s;l'lt El\ll 16ei - osobní prostredky na ochranu očí. Základní ustanovení
(typ SB-1, SB-2 a OB-3)

Č;s;t,l E:l'ltr 'l()s) - osobní prost edky pro ochranu očí. Filtry pro SVa ování
a podobné technologie. Požadavky na činitel prostupu
a doporučené pouŽití (typ SB-1 a SB_2).

Jed|ttá s'r-. o :1akost povrchu, kvalitu materiálu, rozměry, ochranu zraku
p er:l nlál"az:,',ern pon]alu letících částic (do energie 0,56J) , zobrazovací
v!;tti;tn'ctl,ti, stl;tbilitu pri zvyšené teplotě, činitel prostupu, stabil|tu pri pťlsobení
L|\/;::árer'ní, oq:lo,lnost protl ho ení, odolnost proti korozi a zdravotní
nez:iÍvarjlnost'

S;e;::'lan] podklildťr, kteryich bylo autorlzovanou osobou 235 pouŽito pro
Vyp Í ilco''rán Í,závěrečné zprávy'

. l,]arí;lenrí ',llťidy č' 17211997 Sb., ve zněni narlzení vlády c.28412000 Sb',
|..|er1im scl stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky.

- iž1á,dr::st Qr EiS prezkoušení typu č. S- 1O4t2oO2 ze dne 31 .6.2OO2'

o Íiintlcruva rD ES p ezkoušení typu osobního ochranného prostredku
ť; 081120(")2 ze dne 1 2.6.2002.

o f) eclloŽená technická dokumentace.

Protnkc,ly, AZL 1040 č. 601l99,631/99, 644199, 646/99, 648/99 (príloha
,Zl á vtÍl reťirl1'zpráVy o ce rtifi kaci č. 235 lZZ-240 l 1 9 9 9 ) .

t)rotr;kol ;i::L 1040 i,. 33012001 (príloha Zprávy o ověrování shody
El; C,ertifil<clvetnym typem č' 235lZK-027 12001 ).
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(']ertifikllt 1|ypu al rozhodnutí o zkoušce č. 67596-PTB-99vydané DlN
(':E:FlTCCt Ciesellschaft fur Konformitátsbewertung mgH na v robek
l:]orrlíky z lepeného bezpečnostního skla (príloha Závěrečné zpráVy o
,c; 

=rti|'ikaci 
č 235lZZ-21 41 1999).

[:'rotokcl i'':;. PTB-4'21-2314-99 o zkoušce č. 67596-PTB-99 Vypracovany
PTB Brialinrschweig (prílohaZávěrečné zprávy o certifikaci č. 235lzz-
i)4t01 1999 )

. (]ertifikllt ltypu a rozhodnutí o zkoušce č. 10170-FMPA-97 a 18043-FMPA_
g'13 yr,tdarn,,ii lJlN cERTCo Gese|Ischaft fÚr Konformitátsbewertung mbH na
i"iroft:ek: (.',lbrub;a ochrann ch bn lí typ SB-1 (príIohaZávěrečné zprávy o
,r; 

=rtiil'ika 
ci č 235lZZ-21 41 1999).

o []rotokc'ly'o zkoušce č. 10170-FMPA-97 a č. 18043-FMPA-98 Vypracovany
[':[VlPA EJaden-WÚrttemberg (príloha Závěrečné zprávy o certifikaci č.
i!'"3,5 t' iZZ-2 1 4 I 1 9 9 I ) .

o '\/zol"ek v,i'rclbktt uloŽen v Ao 235'

o'"echnickr,il norrny:

(.:SNí El,| 'l6;6 osobní prost edky na ochranu očí. Základní ustanovení.
(]SNt En{ 167 osobní prost edky na ochranu očí' optické zkušební

metody.
(]s;Í\il E|{ ]6;8 osobní prost edky na ochranu očí. Neoptické zkušební

metody.
(l sit\J En,| 'l6'9 osobní prost edky na ochranu očí. Filtry pro Svarování

a podobné technologie. PoŽadavky na činitel prostupu
a doporučené pouŽití.

";s;t'tt E|N 175 osobní ochrana. Prost edky pro ochranu očí a obličeje
pri svarování a podobn ch postupech.

S;lrolleu Lryler [losouzena vyrobcem podle $ 5 narízení vlády č.2112003 Sb.,
kter.''tmi r;e St]iarloví vybrané vyrobky k posuzování shody.

[lattlm in místo vyclání proh|ášení: 1 8.1 .2011 Jindrichťrv Hradec
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