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Sertifikasi PPE

Independen, pemeriksaan secara netral
Jenis pengecekan yang berlaku diseluruh Eropa
Badan pemeriksaan kesesuaian yang terakreditasi (SCESp 0096 / Notified Body 1726)

Untuk alat perlindungan diri (APD) penekanan berada pada kualitas – pakaian tersebut memberikan
perlindungan diri dan keamanan dalam penggunaan (pekerjaan) sehari-hari.
TESTEX dikenal sebagai badan pengecekan kesesuaian untuk pakaian APD. Terdaftar dibawah akreditasi Swiss
No. SCESp 0096 dan sebagai badan ternotifikasi No 1726 di Uni-Eropa dan melakukan jenis pengecekan pada
kategori II dan III.
Kesesuaian CE dan jenis pengecekan
Alat perlindungan diri yang dijual di Swiss dan Uni-Eropa harus memenuhi persyaratan dan standar keamanan
yang berlaku. Di Swiss, membedakan pakaian yang telah diuji dan disertifikasi dengan tanda CE adalah pilihan
– tetapi di Uni Eropa tanda kesesuaian CE harus dilampirkan. Persyaratan hukum (Production Safety Regulation
PrSV/EU Directive 89/686/EEC) harus di pertimbangkan disini.
Badan sertifikasi TESTEX memverifikasi secara netral dan independen apakah jenis dan dokumen teknikal
sesuai dengan persyaratan dasar dibawah PrSV, Lampiran 3 (EU Directive 89/686/EEC) dan standar yang
relevan ( jenis pemeriksaan, cakupan: www.testex.com).
Model PPE yang diuji dan disertifikasi oleh TESTEX dijamin sesuai dengan persyaratan legal dan proteksi yang
sesuai saat digunakan dengan benar.
Proses sertifikasi
1. Aplikasi dan pengajuan pendaftaran
Dengan mengajukan formulir aplikasi (unduh via www.testex.com) disertai dengan dokumen manufaktur
yang disebutkan pada EN ISO 13688:2013, produsen, distributor, dll., mendaftar untuk pemeriksaan jenis
produk. TESTEX menyediakan dokumentasi komprehensif dengan tujuan melakukan sertifikasi se-efisien
mungkin dan memfasilitasi persiapan yang dibutuhkan.
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2. Mengajukan sertifikat pemasok dan laporan pengujian
Ini mencakup seluruh laporan pengujian yang ada, bukti ketidakbahayaan atau sertifikat dari pemasok.
Untuk standar persyaratan spesifik, laporan pengujian dari badan pengujian terakreditasi mengkonfirmasi
nilai-nilai yang dibutuhkan harus ditunjukkan. Jika semacam laporan pengujian harus di gugurkan,
pengujian yang relevan dapat diatur.
3. Pemeriksaan dan sertifikasi
Untuk tujuan menjamin pemeriksaan yang sama bagi seluruh pendaftar, badan sertifikasi kami memproses
berdasarkan daftar pemeriksaan yang meliputi seluruh dokumen dan persyaratan purwa rupa dari PrSV,
Lampiran 3 (EU Directive 89/686/EEC, Annex II) dan juga standar Eropa yang relevan.
Penting pada konteks ini untuk memisahkan pengujian dan sertifikasi – 2 tahap ini harus dilakukan pada
departemen independen atau perusahaan. TESTEX memiliki departemen pengujian tersendiri dan dapat juga
diatur untuk melakukan test oleh afiliasi ÖTI atau badan terakreditasi lainnya. Keleluasaan ini memungkinkan
TESTEX untuk menjamin bahwa pengajuan diproses secepatnya dan sesuai dengan keinginan pelanggan.
4. Pemeriksaan jenis PPE/APD
Bersamaan dengan laporan pemeriksaan, pelanggan menerima pemeriksaan jenis PPE untuk produk teruji
yang dapat dipasarkan untuk 5 tahun ke depan.
5. Pernyataan kesesuaian
Pada dasar jenis pemeriksaan produsen, distributor, dll., mengkonfirmasi bahwa PPE yang didesain identik
dengan jenis yang relevan dan memenuhi persyaratan dari PrSV, Lampiran 3 (EU Directive 89/686/EEC, Annex
II) dan standar Eropa lainnya.

Informasi lebih lanjut
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