
CERTIFICADO No. 19/1305/01/0161

EPI TIPO BALACLAVA
REF:  BALACLAVA HJ66030EN

A AITEX, Organismo Notificado N.º 0161 para aplicação do Regulamento (UE) 2016/425 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2016, onde se estabelecem as 
exigências mínimas essenciais que os Equipamentos de Proteção Individual devem 
cumprir.
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Os ensaios certificados pela ENAC estão disponíveis no departamento de qualidade do Instituto

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es

CERTIFICA que a empresa:    
    

HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
Avenida Robert Kennedy, 675
BR-09895-003 SÃO BERNARDO DO CAMPO
SAO PAULO



Data de emissão do Certificado: 9 dezembro 2019
Data de validade: 9 dezembro 2024

Obteve a Certificação de Exame UE de Tipo do EPI correspondente ao presente certificado, conforme expressado no 
Regulamento (UE) 2016/425 e de acordo com os procedimentos de ensaio e especificações técnicas aplicáveis. 

Destinado à proteção de pescoço e cabeça do usuário, excetuando-se os olhos, de acordo com as Normas:
• EN ISO 13688:2013 Requisitos gerais.
• EN 13911:2017 Roupas de proteção para capuzes contra incêndio para bombeiros

Ensaios realizados após 5 ciclos de lavagem a 40ºC

Tendo alcançado os níveis de desempenho especificados no Relatório de Ensaio Nº 2019CO5360UE e na 
Documentação Técnica do EPI.

Descrição do EPI: 

Balaclava de dupla camada confeccionada em tecido de malha preto.

Os materiais que constituem o EPI, estão descritos no relatório técnico n.º 2019CO5360UE.

A peça de vestuário poderá ter as seguintes variações: 
• O EPI poderá ser comercializado em tamanho único.

Será da estrita responsabilidade do fabricante fornecer informação específica sobre este certificado e sobre os níveis de 
proteção comprovados.

EPI de CAT. III deverá ser utilizado unicamente em relação a um dos procedimentos de avaliação da 
conformidade de acordo com o Módulo C2 ou o Módulo D descritos no artigo 19 letra c) do Regulamento (UE) 
2016/425.
Ed.[01]. Esta edição de certificado anula e substitui as edições anteriores
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Silvia Devesa Valencia
Sub-directora de Inovação

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 09/12/2019 17:25:18
Location: Alcoy
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