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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING                 version 4 (30. august 2022) 

 

1. Personligt sikkerhedsudstyr: JokaSafe vanter og handsker med granuleret overflade. 

2. Producentens navn og adresse: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finland. 

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens ansvar alene. 

4. Erklæringens genstand: JokaHold-handsken på billedet vises som et 

eksempel på et JokaSafe-produkt med en granuleret overflade. 

Produkterne fremstilles både som vanter og handsker, og de kan også 

inkludere en kunstpelsforing. 

5. Erklæringens genstand som beskrevet ovenfor stemmer overens med 

bilag II til forordning (EU) 2016/425 i EUs harmoniseringslovgivning. 

6. Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, i forhold til hvilke 

overensstemmelsen erklæres: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 

Type A, EN 388:2016, EN 511:2006 og EN ISO 374-5:2016. 

7. Det finske arbejdsmiljøinstitut, bemyndiget organ nr. 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, 

gennemførte EU-typeafprøvningen (Modul B) og udstedte EU-typeafprøvningsattest nr. 

18A0504XHS01. 

8. Det personlige sikkerhedsudstyr er underlagt overensstemmelsesvurderingsproceduren for 

Modul C2 under opsyn fra det SGS Fimko Ltd., bemyndiget organ nr. 0598. 

9. Underskrevet af og på vegne af virksomheden Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30. august 2022 

Karoliina Sulkakoski, adm. direktør 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/e3eb9cf9-e9d9-4d40-8a68-b2be8740a19a
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                DEN 

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING                 Version 4 (30. august 2022) 

 

1. Personligt sikkerhedsudstyr: JokaSafe vanter og handsker med glat overflade. 

2. Producentens navn og adresse: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finland. 

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens ansvar alene. 

4. Erklæringens genstand: JokaOiler-vanten på billedet vises som et eksempel 

på et JokaSafe-produkt med en glat overflade. Produkterne fremstilles både 

som vanter og handsker; de kan også inkludere en kunstpelsforing. 

5. Erklæringens genstand som beskrevet ovenfor stemmer overens med bilag 

II til forordning (EU) 2016/425 i EUs harmoniseringslovgivning. 

6. Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, i forhold til hvilke 

overensstemmelsen erklæres: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 

Type A, EN 388:2016, EN 511:2006 og EN ISO 374-5:2016. 

7. Det finske arbejdsmiljøinstitut, bemyndiget organ nr. 0403, 

Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, gennemførte EU-typeafprøvningen (Modul B) og udstedte 

EU-typeafprøvningsattest nr. 18A0356MXS01. 

8. Det personlige sikkerhedsudstyr er underlagt overensstemmelsesvurderingsproceduren for 

Modul C2 under opsyn fra det SGS Fimko Ltd., bemyndiget organ nr. 0598. 

9. Underskrevet af og på vegne af virksomheden Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30. august 2022 

Karoliina Sulkakoski, adm. direktør 
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