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Autorizovaná osoba č,. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s.,Z|ín, česká republika
Notifikovaná osoba č,. 1023 pro směrnici 89/686/EHS týkající se požadavků na ooP

Gertifi kát Es pÍezkoušení typu
č. 12 0760 T/NB

vydaný v sou|adu s Nařízením v|ády ČR č. 2112003 Sb., které transponuje Směrnici 89/686/EHs,
pro osobníochranný prostředek kategorie l|:

Nesmeky Due North
typ lce/Snow HTA-Heel Traction Aid

Výrobce:
Sure Foot Corporation
1401 - Dyke Avenue
58-203 Grand Forks
North Dakota
u. s. A.

Tento Certifikát potvrzuje, Že uvedený osobní ochranný prostředek splňuje zák|adní poŽadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví konkretizované ve Směrnici 89/686/EHS,
byl vyroben v souladu s výrobcem dodaným souborem technické dokumentace a můŽe být pouŽit

zce|a bezpečně pro svůj zamýŠlený úče|. Detai|ní popisy výrobku, výs|edky přezkoumání
předloŽené dokumentace a provedených zkoušek včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny
v závěrečném protokolu |Tc č'723300837|0112012,kteý je při|oŽen k tomuto Certifikátu.

Podmínky pouŽití certifikátu a související informace:

1. Vztahuje se pouze k výše uvedenému modelu ooP kategorie lI, kteý byl podroben zkouŠkám'

2. Nenaznačuje žádným způsobem provedení dohledu nebo kontroly výroby ooP Notifikovanou osobou.

3. Povinností výrobce je zabezpečit shodu všech vyráběných ooP daného modelu s ýpem schváleným
prostřednicfu í m toh oto Certifikátu'

4. Výrobce je povinen informovat Notifikovanou osobu o všech modifikacích schváleného modelu a
pravidelně se informovat, zda v důsledku technického pokroku nedošlo ke změně norem a postupŮ
prováděných notifikovanou osobou, která v nezbytném případě změny schválí dodatkem k původnímu
Certifikátu'

5. Po splnění všech relevantních poŽadavků EU legislativy je žadatel povinen umisťovat na kaŽdý ooP výše
uvedeného modelu označení shody CE podle vzoru:
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