
 

Att. 
CNBOP-PIB 
Scientific and research centre 
for fire protection national research institute 
Ul. Nadwislańska 213 
05-420 Józefów 
Poland 
 
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / DECLARATION OF CONFORMITY CE 
 
 
Przedstawiciel /                 Kadimex S.A. 
Representative:   ul. Wólczyńska 290 
    01-919 Warszawa 
 
 
Nazwa producenta /  Ballyclare Limited 
Manufacturer : 
                            
 
Adres Producenta:  The Forum, Hercules Business Park 
Manufacturer's address : Birdhall Lane 

Stockport, SK3 0UX 
 
Nazwa wyrobu:   Kominiarki FR40-P, FR42-P 
Product Name:   Flame Hood FR40-P, FR42-P 
  
Oświadczamy, że / we declare: 
 

1. w/w środek ochrony indywidualnej jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U., Nr 259, poz. 2173 ze zm.) i dyrektywy (EU) 2016/425 oraz 
z normą zharmonizowaną EN 13688:2013 „Odzież ochronna- Wymagania ogólne”, EN 
13911:2017 „Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków” 
 
the above mentioned PPEp product complies with the decisions stated in Regulation of 
the Minister of Economy of 21 December 2005 on essential requirements for PPE items 
(Journal of Laws, No. 259, item 2173, as amended), with Council Regulation (EU) 
2016/425 and with the harmonized standard EN 13688:2013 "Protective clothing - 
General requirements", EN 13911:2017 "Requirements and test methods for flame hoods 
for firefighters". 
 

2. w/w środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej 
będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu 523213/1, wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną BTTG Testing &Certification Ltd., jednostkę notyfikowaną nr 0338. 
 
the PPE referred to above is identical to the PPE covered by the EC type-examination 
certificate 523463/1, issued by the notified body BTTG Testing & Certification Ltd, notified 
body No 0338. 
 
 
 
 



 

3. w/w środek ochrony indywidualnej podlega procedurze określonej w § 40 albo 41 
rozporządzenia (Module D of Regulation (EU) 2016/425) pod nadzorem jednostki 
notyfikowanej BTTG Testing &Certification Ltd., jednostkę notyfikowaną nr 0338. 
 
the personal protective equipment is subject to the procedure laid down in § 40 or 41 of 
the Regulation (Module D of Regulation (EU) 2016/425) under the supervision of the 
notified body BTTG Testing & Certification Ltd, notified body No. 0338. 

 
 
Stockport, September 12th 2019 
 
 
 
 
 
Mark Brophy – Technical Manager on behalf of Ballyclare Limited 
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of Ballyclare Limited 


