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CERTYFIKAT OCENY TYPU WE 
52891/2 

 
Data wydania: 17 kwietnia 2012   Data wygaśnięcia: 24 maja 2016 
 

Niniejszy certyfikat unieważnia i zastępuje certyfikat nr 52891/1 z dnia 24 maja 2011 
 
Niniejszym zaświadcza się, że spółka BTTG Testing & Certification Ltd, określona jako „jednostka 
notyfikowana” zgodnie z warunkami przepisów z 2002 r. o środkach ochrony indywidualnej, 
przeprowadziła stosowne procedury w zakresie zatwierdzenia typu dla niżej wymienionego produktu  
i stwierdziła, że spełnia on wymagania Dyrektywy WE 89/686/EWG, z późniejszymi zmianami jeżeli 
dotyczy, z zastrzeżeniem warunków opisanych w wykazie załączonym do niniejszego certyfikatu. 
 
Producent: 3M United Kingdom PLC 
Adres: 
 

3M Centre 
Cain Road 
Bracknell 
Berkshire 
RG12 8HT 

Opis produktu: Kombinezon ochronny 3M™ 4515 
Nr ref. danych technicznych: TF0250 
Zharmonizowane normy: EN 340:2003 

EN 13034:2005/A1:2009 (Typ 6) 
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (Typ 5) 
EN 1073-2:2002 (Klasa 1) z wyłączeniem par. 4.2 (przebicie) 

 
Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie środka ochrony indywidualnej opisanego  
i wskazanego w danych technicznych producenta, których kopie przechowywane są przez producenta i 
BTTG – niniejszy certyfikat nie dotyczy żadnych innych przedmiotów. 
 
Załączony wykaz zatwierdzenia stanowi integralną część niniejszego certyfikatu. O ile nie zostanie 
anulowany lub unieważniony, certyfikat pozostaje w mocy,  jeżeli warunki zawarte  
w wykazie są spełniane, a środek ochrony indywidualnej pozostaje w użyciu. 
 
Certyfikat autoryzowany przez: [odręczny, nieczytelny podpis] J. L. Wilson, Certification Officer 
[Pracownik Certyfikacji] 
oraz: [odręczny, nieczytelny podpis] C. A. Butcher, Certification Manager [Kierownik Certyfikacji] 
 
[pieczątka: Jednostka notyfikowana dla badania i certyfikacji środków ochrony indywidualnej nr 
0338]; [z prawej strony widnieje tłoczona pieczęć] 
 

Wystawca: BTTG Testing & Certification Ltd., Jednostka notyfikowana nr 0338. 
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Wykaz zatwierdzenia 

 
Certyfikat nr: 52891/2     Data wydania: 17 kwietnia 2012 Data wygaśnięcia: 24 maja 2016 
 
Wystawca: BTTG Testing & Certification Ltd., Jednostka notyfikowana nr 0338. 
 
3M United Kingdom PLC   TF0250 
 
WARUNKI CERTYFIKACJI  
 
Opis produktu 
 
Kombinezon ochronny z kapturem: 
 

Kombinezon ochronny 3M™ 4515 
 
Dostępny w następujących tkaninach: 
 
Oddychająca włóknina polipropylenowa (50 g/m-2) (biała,  niebieska, zielona, czerwona, 
pomarańczowa) 
 
 
Ograniczenia użytkowania 
 

• Użytkowanie, konserwacja i przechowywanie zgodnie z instrukcją producenta. 
 
• Odzież była dostępna w rozmiarach zgodnych z zakresem rozmiarowym producenta raczej niż 

z wymaganiami normy EN 13034, EN ISO 13982-1 i EN 1073-2, które dotyczą EN 340, która 
w najnowszej wersji (2003) dotyczy EN 13402. Zdaniem BTTG Testing & Certification 
zakres rozmiarowy spełnia wymagania określone w Załączniku II, par. 1.3.1 Dyrektywy 
89/686/EWG. 

 
• Kombinezon ochronny 3M™ 4515 spełnia wymagania normy EN 1073-2:2002 za wyjątkiem 

odporności tkaniny na przebicie, która spełnia wymagania raczej dla Klasy 1 niż dla Klasy 2, 
jak tego wymaga norma. Na podstawie oceny ryzyka użytkownik końcowy musi podjąć 
decyzję, czy akceptuje daną odporność odzieży na przebicie. 

 
• Ocenie została poddana wyłącznie wersja anglojęzyczna Informacji dla użytkownika. 

Obowiązkiem producenta / autoryzowanego przedstawiciela jest zapewnienie, że treść 
zostanie dokładnie oddana w innych językach. 

 
 
 
 
 
 

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3 
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Wykaz zatwierdzenia (ciąg dalszy) 
 
Certyfikat nr: 52891/2     Data wydania: 17 kwietnia 2012 Data wygaśnięcia: 24 maja 2016 
 
Wystawca: BTTG Testing & Certification Ltd., Jednostka notyfikowana nr 0338. 
 
3M United Kingdom PLC   TF0250 
 
DOKUMENTACJA PRZEDŁO ŻONA DO OCENY (Dane techniczne – TF0250): 
 
Dokumentacja zatwierdzenia 

• Raporty z badania tkaniny nr: TR2753/01720; 11/13692/PJH; 08.12.37 
• Raporty z badania odzieży nr: 11/15734/PJH; 602-00748; 602-00444(a); 602-00444(b); 602-

00762 
• Raport z badania nieszkodliwości nr: 28511/JAD; TR1084/102088; TR1084/101689 

 
Dokumentacja produktu 

• Opis produktu 
• Rysunki 
• Opis tkaniny i dane z badania 
• Oświadczenie dostawcy o nieszkodliwości tkaniny i komponentów 
• Wykaz komponentów 
• Tabela rozmiarów 
• Certyfikaty ISO 9001 zakładów produkcyjnych 
• Informacje na mocy art. 11 dotyczące zakładów produkcyjnych 
• Etykieta 
• Informacja dla użytkownika 
• Informacja o użytkowaniu końcowym 

 
Warunki wydania Certyfikatu oceny typu WE nr 52891/2 

 
1. Niniejszy certyfikat wystawiany jest z zastrzeżeniem ogólnych warunków świadczenia usług 

BTTG. 
2. Produkcja ograniczona jest do zakładu(ów) produkcyjnego(ych) wymienionego(ych)  

w Danych technicznych producenta, których kopie przechowywane są przez producenta oraz 
BTTG – nie dotyczy jakichkolwiek innych zakładów produkcyjnych. 

3. Wszelkie zmiany produktu lub wytycznych zapewniania jakości / planu zapewniania jakości 
należy niezwłocznie zgłosić do BTTG. 

4. Niniejszy certyfikat wystawiono wyłącznie w języku angielskim. Obowiązkiem 
Producenta/Autoryzowanego przedstawiciela jest uzyskanie i dostarczenie wersji językowych 
akceptowanych w kraju, w którym produkt będzie sprzedawany. 

5. Niniejszy certyfikat jest własnością BTTG. W przypadku niespełnienia któregokolwiek  
z warunków dotyczących jego wydania, Certyfikat zostanie anulowany. 

6. Niniejszy certyfikat nie upoważnia do używania znaku zgodności (oznaczenia CE), który 
może być dołączony wyłącznie do wyżej wymienionego sprzętu, który uzyskał zatwierdzenie 
typu, a deklaracja zgodności producenta może być wydana, jeżeli spełniono wszystkie 
wymagania określone w Art. 11 (A lub B) Dyrektywy i poddano go kontroli na mocy 
pisemnej umowy z jednostką notyfikowaną. 

KONIEC CERTYFIKATU 
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