
               
  
  

          

 

       NED 
EU-CONFORMITEITSVERKLARING                              versie 4 (30 augustus 2022)  

 

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: JokaSafe-wanten en -handschoenen met korrelig oppervlak. 

2. Naam en adres van fabrikant: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finland. 

3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de 

fabrikant. 

4. Voorwerp van de verklaring: De JokaHold-handschoen in de afbeelding is 

een voorbeeld van een JokaSafe-product met een korrelig oppervlak. Er 

worden zowel wanten als handschoenen geproduceerd; deze zijn mogelijk 

voorzien van een voering van imitatiebont. 

5. Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in 

overeenstemming met bijlage II van Verordening (EU) 2016/425 van de 

communautaire harmonisatiewetgeving. 

6. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen waarop de 

conformiteitsverklaring betrekking heeft: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, 

EN 388:2016, EN 511:2006 en EN ISO 374-5:2016 

7. Het Finse Instituut voor Bedrijfsgezondheidszorg, aangemelde instantie met nummer 0403, 

Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, heeft het EU-typeonderzoek (module B) uitgevoerd en heeft 

een verklaring van EU-typeonderzoek met certificaatnummer 18A0504XHS01 afgegeven. 

8. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onderworpen aan de procedure voor de 

beoordeling van overeenstemming met gebruikmaking van module C2 onder supervisie 

van het SGS Fimko Ltd., aangemelde instantie met nummer 0598. 

9. Ondertekend voor en namens het bedrijf Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30 augustus 2022 

Karoliina Sulkakoski, directeur 

https://sign.visma.net/fi/document-check/691d2de8-2271-49d3-8620-71bf30a5df1b
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       NED 
EU-CONFORMITEITSVERKLARING                                                  versie 4 (30 augustus 2022)   

 

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: JokaSafe-wanten en -handschoenen met glad oppervlak. 

2. Naam en adres van fabrikant: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finland. 

3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de 

fabrikant. 

4. Voorwerp van de verklaring: De JokaOiler-want in de afbeelding is een 

voorbeeld van een JokaSafe-product met een glad oppervlak. Er worden 

zowel wanten als handschoenen geproduceerd; deze zijn mogelijk voorzien 

van een voering van imitatiebont.  

5. Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in 

overeenstemming met bijlage II van Verordening (EU) 2016/425 van de 

communautaire harmonisatiewetgeving. 

6. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen waarop de 

conformiteitsverklaring betrekking heeft: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, 

EN 388:2016, EN 511:2006 en EN ISO 374-5:2016. 

7. Het Finse Instituut voor Bedrijfsgezondheidszorg, aangemelde instantie met nummer 0403, 

Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, heeft het EU-typeonderzoek (module B) uitgevoerd en heeft 

een verklaring van EU-typeonderzoek met certificaatnummer 18A0356MXS01 afgegeven. 

8. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onderworpen aan de procedure voor de 

beoordeling van overeenstemming met gebruikmaking van module C2 onder supervisie 

van het SGS Fimko Ltd., aangemelde instantie met nummer 0598. 

9. Ondertekend voor en namens het bedrijf Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30 augustus 2022  

Karoliina Sulkakoski, directeur 
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