
 

 
 

Institutul de Cercetare a Securității Muncii, v.v.i. 
Jeruzalémská 1283/9, 110 52 Praha 1, Republica Cehă  

Organism notificat 1024 

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP Nr. 
1024/E-017/2020 

Prezentul Certificat de examinare UE de tip a fost emis pentru: 

Producător: REFIL, spol. s r.o., Přemilovická 135, 360 10 Karlovy Vary - 

Sedlec, Republica Cehă 

număr de identificare: 48364215 CIF: CZ48364215 

Produs EIP: Semimască cu filtru pentru protecție împotriva particulelor REFIL 

Tip: 750 FFP3 NR și versiunea derivată cu supapă 751 FFP3 NR 

Se certifică faptul că fișa tehnică a producătorului și produsul EIP menționat mai sus au fost evaluate și s-a constatat că sunt în 
conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind echipamentele individuale de protecție, ca atare înregistrată în Raportul nr. 1024/ZZ-017/2020, care face parte 
integrantă din prezentul Certificat. 

În cadrul examinării, s-a constatat că modelul îndeplinește toate cerințele relevante ale standardelor armonizate corespunzătoare: 

EN 149:2001 +A1:2009   Dispozitive de protecție respiratorie. Semimăști cu filtru pentru protecție împotriva particulelor. 
Cerințe, metode de încercare, marcaj (idt. CSN EN 149:2002+A1:2009, CSN EN 149+A1 
OPRAVA 1:2018) 

Certificarea a fost realizată în conformitate cu schema de certificare a Regulamentului (UE) 2016/425 Modulul B. 

Marcarea și instrucțiunile au fost evaluate numai în limba engleză.  

Certificatul este valabil până la data de 13. 3. 2025. 

Pentru și în numele Institutul de Cercetare a Securității Muncii  
Organism notificat nr. 1024: 

Data emiterii: 13. 3. 2020 

Prezentul certificat a fost emis în versiuni în limba cehă și engleză. Ambele versiuni au aceeași validitate. 

Ing. Dr. Jiři Tilhon 



 
 

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP nr. 1024/E-017/2020 

Descriere și imagine a EIP: 

REFIL 751 FFP3 NR REFIL 750 FFP3 NR 

Masca de filtrare a particulelor REFIL 750 FFP3 NR și versiunea derivată cu o supapă REFIL 751 FFP3 NR asigură protecția 
sistemului respirator a utilizatorului împotriva aerosolilor solizi și lichizi din aer în conformitate cu informațiile furnizate de producător. 

Produsul îndeplinește cerințele clasei FFP3. 

Produsul este clasificat în categoria III și va fi utilizat doar împreună cu procedura de evaluare a conformității Modulul C2 în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/425. 

Reprezentare grafică a marcajului CE. În ipoteza implicării unui organism  notificat în etapa 
verificării producției (categoria III, Modulul C2 sau D),  numărul acestuia de identificare va fi 
adăugat alături de marcajul CE. 


