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Declarație de conformitate 

 

 

1. Denumirea și adresa producătorului: 

- Techtex SRL 

- Adresa: Romania, Maramures, Cicarlau, str. Vasile Lucaciu, 2. 

2. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului: 

- Techtex SRL 

3. Denumirea și codul produsului: 

- Denumirea: Dr.Albert® Protective Mask - Mască de protecție respiratorie împotriva particulelor, fără valvă 

- Codul produsului: MPR-1504 

- Comercializat în pachete de 10 bucăți 

4. Obiectul declarației menționat la punctul 3 este în conformitate cu: 

- Anexa II a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016 privind 

măsurile de protecție individuală. 

5. Obiectul declarației menționat la punctul 3 respectă cerințele aplicabile ale Regulamentului Parlamentului 

European și al Consiliului (UE) 2016/425. 

6. Obiectul declarației menționat la punctul 3 este în conformitate cu cerințele standardului armonizat relevant 

EN 149:2001+A1:2009. 

7. Organismul notificat GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., 2233 a efectuat 

examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip TD11/GT176-

01N1/425/2203/EN/2233. 

8. EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității bazată pe controlul intern al producției, plus verificări 

supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (modulul C2) sub supravegherea organismului notificat 

GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., 2233. 

9. Informații suplimentare: 

- Producătorul este certificat ISO 9001, ISO 14001 și ISO 13485 pentru fabricarea produsului menționat la punctul 

3 al acestei declarații. 

- Ne angajăm să păstrăm și să punem la dispoziția autorităților relevante toată documentația legată de produs 

(fișă tehnică și înregistrări de producție) timp de cel puțin 10 ani de la ultima dată de producție 

Declarația a fost semnată de către  

Techtex SRL 

Director general: Turc Nadina 

Data emiterii: 31.03.2022 
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             EN 

Declaration of conformity 

 

 

1. Producer name and address: 

- Name: Techtex SRL 

- Address: Romania, Maramures, Cicarlau, str. Vasile Lucaciu, 2. 

2. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the producer: 

- Techtex SRL 

3. Object of declaration: 

- Product name: Dr.Albert® Protective Mask – Particle filtering half mask without valve 

- Product code: MPR-1504 

- Sold in packs of 10 pieces 

4. The object of the declaration, described in Point 3, is in conformity with: 

- Annex II to Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9th, 2016 on 

individual protection measures. 

5. The subject of the declaration referred to in point 3 shall comply with the applicable requirements of Regulation 

(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council. 

6. The subject of the declaration described in point 3 is in accordance with the requirements of the relevant 

harmonized standard EN 149:2001+A1:2009. 

7. The notified body GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., 2233 performed the EU type-

examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate TD11/GT176-

01N1/425/2203/EN/2233. 

8. The PPE is subject to the conformity assessment procedure conformity to type based on internal production 

control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified body: 

GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., 2233. 

9. Additional information: 

- The producer is ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 certified for the manufacturing of product mentioned at 

Point 3 of this declaration. 

- We hereby undertake to keep and make available to the relevant authorities all the documentation related to 

the product (Technical file and production records) for a minimum of 10 years after the last date of production. 

This declaration is signed in behalf of producer 

Techtex SRL 

By General Manager: Turc Nadina 

Date of issue: 31.03.2022 

 

 

 


