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EU TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY 
szűrő félálarc ideiglenes jóváhagyás COVID-19 elleni védelem céljára 

 
A tanúsító szervezet neve: GÉPTESZT Kft. Tel.: +3612503531 
EU bejelentett szervezetének azonosító sz.: 2233 Fax: +3614300888 
Címe: Jablonka St. 79, 1037 Budapest, HUNGARY E-mail: gepteszt@gepteszt.hu 

 
A jelenlegi EU-típusvizsgálati tanúsítvány csak a lepecsételt azonosító mintával (hiteles minta) és az alább felsorolt 

dokumentumokkal érvényes. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány nem átruházható. 
 

1. Termék megnevezése: Szűrő félálarc COVID-19 elleni védelem céljára 
KC Mask VBF 99.9 újrafelhasználható szűrő félálarc COVID-19 elleni védelem érdekében, kis és nagy méretben, szelep 
nélkül, cserélhető kettős szűrővel. 
Széria / Modellszám.: KC Mask VBF 99.9 
Gyártási év: 2020  

2. A tanúsítvány birtokosának neve és címe (Gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője):  
KC Struktur Kft. 
Cím:  9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 48 fsz.1. 

3. A gyártó neve és címe: ugyanaz, mint fent (2. pont) 

4. Az egyéni védőeszköz védőképessége: A légzőrendszer védelmét 
biztosító egyéni védőeszköz. 
III. Kategória 
Használati korlátozások: A szűrő félálarc ideiglenes és korlátozott 
jóváhagyása a COVID-l9 elleni védelem érdekében. Ez a szűrő 
félálarc nem általános célú védőeszköz, a COVID-l9 elleni 
felhasználáson kívül egyéb célra nem alkalmas.  
Alkalmazott vizsgálati módszer:  PPE-R 02.075 02 verzió 

5. Az egyéni védőeszköz megfelelőségének vizsgálatára vonatkozó feljegyzések azonosító adatai: 
a. Tanúsító szervezet: GÉPTESZT Kft. 

Vizsgálati jegyzőkönyv: TD09/GT411/2110/2233 
b. A szervezet azonosítója: NB2233 

6. Az alapvető egészség- és biztonságvédelmi követelményeknek való megfelelés: 

• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 rendelete 

• Használati ajánlás: PPE-R 02.075 02-es verzió. 
Mellékletek: Használati útmutató és műszaki dokumentáció 

7.  
Követelmények a CE jelölés feltüntetésére: A CE jelölés mérete nem lehet kisebb, mint 5 
mm. A CE jelölést a termék címkéjén kell elhelyezni. 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 rendelete 32.cikk (5) bekezdésében foglaltak, továbbá az V. 
Melléklet 7.7. pontjában foglaltak fennállása esetén az EU- típusvizsgálati tanúsítvány visszavonásra kerül 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 rendelete 32.cikk (5) bekezdésében foglaltak, továbbá az V. 
Melléklet 7.7. pontjában foglaltak fennállása esetén az EU- típusvizsgálati tanúsítvány visszavonásra kerül 
 

A típusvizsgálat megfelel az Európai Parliament és Tanács (EU) 2016/425 rendeletében foglalt előírásoknak. 
 

Jelen tanúsítvány 2022. április 30-ig érvényes. 

A tanúsítvány meghosszabbítható a termék újbóli vizsgálatát követően. 
 

Budapest, 2021. október 30. 
 

……………………………. 

Budai István 

A tanúsító testület vezetője 


