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Declarație de conformitate 

1. Denumirea și adresa producătorului: 

- Techtex SRL 

- Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Oșorhei, jud Bihor. 

- Punct de lucru: Strada Tibleșului nr 112, Târgu Lăpuș, jud. Maramureș, România. 

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

- Techtex SRL 

3. Denumirea și codul produsului: 

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

cu valvă. 

- Codul produsului: CUP-2026. 

- Comercializat în ambalaj de 1 bucată. 

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/GT380/352/2107/E/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 (Strada 1, Nr 312, Sat Oșorhei, jud Bihor) 

Director general: Turc Nadina 

Data emiterii: 02.07.2021 

 

 


