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przedtuzenie certyfikatu Nr 11/ AC-097 /2015 

Program certyfikacji PRCW-01 

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: 

Miejsce produkcji: 

Nazwa wyrobu, typ, model, symbol: 

Podstawowe parametry, 
przeznaczenie: 

Wyr6b spelnia wymagania zawarte w: 

Zgodnie ze sprawozdaniem z badari 
wykonanym przez: 

Nr i data sprawozdania: 

Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. 

ul. Zeusa 27, 01-497 Warszawa 

Tasma odblaskowa trudnopalna LJ 7003 

Tasma o wlasciwosciach odblaskowych, wykonana na 
powlekanym apretur<1 trudnopaln<1, przeznaczona na 
i identyfikacyjne w odziezy ochronnej. 

podkladzie bawelnianym 
elementy ostrzegawcze 

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02), pkt 6.1, 6.2 
Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania i wymagania. 
EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 (PN-EN 469:2008), Zal<1cznik B, pkt 3.1, 3.2 • odpornosc na 
cieplo i ograniczone rozprzestrzenianie plomienia 
Odziez ochronna dla strazak6w. Wymagania uzytkowe dotycz<1ce odziezy ochronnej 
przeznaczonej do akcji przeciwpozarowej. 
EN ISO 14116:2015 (PN-EN ISO 14116:2015-12), pkt 7.3 • ograniczone rozprzestrzenianie 
plomienia - wskaznik 3 
Odziez ochronna. Ochrona przed ptomieniem. Materialy, zestawy material6w ; odziez 
o ograniczonym rozprzestrzenianiu plomienia.
EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11), pkt 6.7.2.1 • ograniczone rozprzestrzenianie
plomienia
Odziez ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
EN ISO 11612:2015 (PN-EN ISO 11612:2015-11), pkt 6.2.1, 6.3.2.1 -odpomosc na cieplo
i ograniczone rozprzestrzenianie plomienia 
Odziez ochronna. Odziez do ochrony przed czynnikami gor<1cymi i plomieniem. Minimalne
wymagania dotycz<1ce skutecznosci.

Wlasciwosci odblaskowe, odpornosc na cieplo i plomiefl S<f zachowane po 50 cyklach 
prania w temp. 60°C, 30 cyklach prania w temp. 90

°

C i 5 cyklach czyszczenia chemicznego. 

1. Laboratorium Badafl Metrologicznych 1TB ,,MORA TEX"
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3, 90-505 t6dz 

2. Zaklad Homologacji i Badafl Pojazd6w ITS
ul. Jagielloflska 80, 03-301 Warszawa

1. Nr 103/2015 z dnia 16.03.2015 r.
2. Nr 0291/ZBH/15 z dnia 27.03.2015 r. 

Prawo do poslugiwania si� certyfikatem dotyczy wylc4cznie wyrob6w, posiadajc4cych identyczne wlasciwosci (parametry), jak przedstawiony do 
badari wz6r (wzory) i odpowiadajc4cych wymaganiom okreslonym w dokumentach stanowic4cych podstaw� certyfikacji. Prawa i obowic4zki 
posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w Umowie Nr 07/09/2020. 

Data waznosci certyfikatu: 15.03.2022 r. 

Data pierwszego wydania: 24.08.2015 r. 

ierownik ZCW 

,�yJ_ mgr inz. Jolanta Wawrzyniak t.6dz, dnia 16.09.2020 r. 
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