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 األوروبي لالتحاد المطابقة إعالن

 :مسؤولیة تحت فقط ھذا المطابقة إعالن یصدر

 :المصنّعة الجھة
O&M HALYARD, Inc. 
9120 Lockwood Blvd 

Mechanicsville, VA. 23116 

 :األوروبي االتحاد من المعتمد الممثل

Arc Royal 
Virginia Road Kells, Co 

Meath, Ireland 

 المعقمة  الواقیة للقفازات TF12-03 التقني الملف

 اللون المنتج وصف المنتج رمز

CLN323260 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323265 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323270 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323275 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323280 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323285 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323290 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN323210 النتریل مادة من ومصنوعة معقمة بالید خاصة بیضاء ملساء قفازات زوج HALYARD PUREZERO HG3 أبیض 

CLN923260 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923265 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923270 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923275 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923280 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923285 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923290 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 

CLN923210 HALYARD PUREZERO HG3 فاتح أزرق زوج قفازات ملساء بلون أزرق فاتح خاصة بالید معقمة ومصنوعة من مادة النتریل 
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 :التالیة  المقاییس بموجب التوافق إعالن یتم . 2016/425 الشخصیة الوقایة معدات  الئحة مع اإلعالن منتج یتوافق
 

 :المقاییس

EN 420:2003+A1:2009 العامة  المتطلبات  .واقیة قفازات 

EN ISO 374-1:2016 األداء  ومتطلبات المصطلحات .الدقیقة والكائنات الخطرة الكیمائیة المواد ضد واقیة قفازات 
 .الكیمیائیة  للمخاطر 

EN ISO 374-2:2019 االختراق مقاومة تحدید .الدقیقة والكائنات الخطرة الكیمائیة المواد ضد واقیة قفازات. 

EN ISO 374-4:2019 .الكیمیائیة  المواد بواسطة المقاومة تحدید .الدقیقة والكائنات الكیمائیة المواد ضد واقیة قفازات 

EN ISO 374-5:2016 .لمخاطر األداء ومتطلبات المصطلحات .الدقیقة والكائنات الكیمائیة المواد ضد واقیة قفازات 
 .الدقیقة الكائنات

EN 16523-1:2015+A1:2018 في سائلة كیمیائیة مادة بواسطة االختراق .الكیمیائیة المواد  الختراق المواد مقاومة تحدید 
 .المستمر االتصال ظل

 
 إخطارھا  تم التي الھیئة  ورقم ھولندا، BSI Group مجموعة وھي إخطارھا، تم التي الھیئة أن اإلعالن ھذا یؤكد

 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands) نوع من اختباًرا أجرت قد 
  CE 725270 األوروبي االتحاد اختبارات نوع من اختبار شھادة وأصدرت )B الوحدة(  األوروبي االتحاد اختبارات

 الواقیة  والقفازات ،PPE 2016/425 الئحة بموجب الثالثة  الفئة من أنھا على الواقیة القفازات وتصنف. CE CE 275273و
 عشوائیة فترات على لإلشراف الخاضعة المنتجات فحص عملیات إلى باإلضافة الداخلي اإلنتاج مراقبة إلى استناًدا النوع مع متوافقة

 .708082 تحت  )C2 الوحدة(
 

 :المعتمد التوقیع
 
 
 

_________________________________ 
 داودلي  ستیفن
 التنظیمیة  للشؤون المساعد المدیر

O&M HALYARD, Inc. 
9120 Lockwood Blvd, Mechanicsville, VA, 23116 

 :التاریخ
 
 
 
 
 
 
 

 باتباع اإلنترنت عبر نسخ على الحصول ویمكن للمنتج، الوجھة للبلد مناسبة لغة إلى اإلعالن ھذا ترجمة ستتم - األوروبي لالتحاد المطابقة إعالن :مالحظة
 http://www.halyardhealth.com/information :الرابط
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