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1.Модел/ Model 1001W 

2.Кат. номер 
Catalogue number 

 
1001W – Цял гащеризон от нетъкан трислоен полипропилен, SMS материя 
Overall made of three-layer non-woven polypropylene SMS fabric 
 

3.Вид изделие 
Type of product 

Защитно облекло 
Protective clothing 

4.Категория на защита 
Safety category 

N/A 

 
5.Европейски  
стандарт 
European standard 

 
БДС EN 1149-1:2006 Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод 
за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление 
EN 1149-1:2006 Protective clothing. Electrostatic properties. Part 1: Test method for 
measurement of surface resistivity 
 
БДС EN 13034:2005+A1:2009 Защитно облекло срещу течни химични продукти. 
Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, 
предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка 
тип 6 и тип РВ[6]) 
EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals. Performance 
requirements for chemical protective clothing offering limited protective 
performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) 
 
БДС EN ISO 13982-1:2004 Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. 
Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични 
продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха 
(облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004) 
EN ISO 13982-1:2004 Protective clothing for use against solid particulates. Part 1: 
Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to 
the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) (ISO 13982-1:2004) 
 

6.Производител 
Manufacturer 

Информация предмет на търговска тайна 
Information covered by a trade secret (Available to the market surveillance 

authorities) 

7. Вносител 
Importer 

Викинг-Т ООД 
Бул. Марица 154, ет. 8, офис А17, гр. Пловдив, 4000, България 

БУЛСТАТ: 115140443 | Рег. По ДДС: BG115140443 
Viking-T Ltd. 

154 Maritsa Boulevard, floor 8, office A17, Plovdiv, 4000, Bulgaria 
ID: 115140443 | VAT ID: BG115140443 

 
 
 
 



            
   
 

                                                 ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ                            
                                                 EU DECLARATION OF CONFORMITY 

2019-04-17   
 
 
 

 
Вносителят декларира на собствена отговорност, че продуктът, за който се отнася тази декларация, е в 
съответствие с вписаните стандарти, както и с предписанията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския 
парламент и на съвета от 9 март 2016 година, относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 
89/686/ЕИО. 
The importer of this product solemnly declares, that the object of the declaration described in point 1 is in conformity 
with the declared standards and fulfills the primary requirement of safety and healthcare included in the Regulation 
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and 
repealing Council Directive 89/686/EEC.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            

 
Мениджър Технически Oтдел / Technical Department Manager 

                                                                                                                                         Zlatka Becheva 
 
 
 


