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VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.,
Rybníky 954, 011 68 Žilina, Slovenská republika
Certifikačný

orgán certifikujúci

výrobky

C E RTl F I K Á T Č. 00059/119/1/2020
zo dňa 22. mája 2020

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vydáva tento certifikát podl'a schémy 1b.

1. Výrobok (typ): Textilné ochranné rúška antibakteriálne
3-vrstvové; farba biela, alternatívne s farebným lemovaním
Vonkajšia vrstva: 100 % viskóza - tkanina, farba: biela
Medzivrstva: polyester/membrána/polyester - netkaná textília
Vnútorná vrstva: 100 % viskóza - tkanina, farba: biela
Farebné lemovanie: 100 % bavlna - tkanina, farba: modrá

Č.

1416, farba: biela

2. Číselný kód colného sadzobníka (HS/CN) informatívny údaj:

6307

3. Číselný kód klasifikácie produkcie (KP):

17.40

4. Žiadatel':

ZORNICA BANKO FASHION a.s.
Bánovce nad Bebravou

5. IČO:

34 142 568

6. Výrobca:

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

7. Miesto výroby:

Bánovce nad Bebravou, SR

V zmysle Smernice EP a Rady Č. 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti
výrobkov sa týmto certifikátom potvrdzuje zhoda uvedeného typu výrobku s požiadavkami na
zdravotnú neškodnosť podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 1907/2006 z
18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
v znení neskorších predpisova podl'a STN 80 0055: 2004 "Textílie. Textilné a odevné výrobky.
Technické požiadavky a skúšobné metódy" a preukázanie antibakteriálnej účinnosti podľa normy
AATCC Test Method 100-2012.
Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s požiadavkami zdravotnej
neškodnosti podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení
neskorších predpisova podl'a STN 80 0055: 2004 "Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické
požiadavky a skúšobné metódy" a preukázanie antibakteriálnej účinnosti podľa normy AATCC Test
Method 100-2012 sú uvedené v Záverečnom protokole o posúdení typu výrobku
Č. 00059/119/1/2020 zo dňa 22.05.2020, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tohto certifikátu..

Dátum vydania: 22. 05. 2020
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Dátum platnosti: 21. 05. 2022

Ing. Dana Rástočná IlIová, PhD.
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