Pedido de Exame “CE” de Tipo
Certificação de Produto – Marcação CE
Informação referente ao Fabricante:
Nome .....................................................................................................................................................................................
Endereço ................................................................................................................................................................................
Código Postal ..............-............ ................................... E-mail .............................................................................................
NIF .................................................... Telefone/Telemóvel .................................................. Fax ........................................
OU
Informação referente ao Mandatário:
Nome .....................................................................................................................................................................................
Endereço ................................................................................................................................................................................
Código Postal ..............-............ ................................... E-mail .............................................................................................
NIF .................................................... Telefone/Telemóvel .................................................. Fax ........................................

Pedido de Exame “CE” de Tipo ao seguinte Equipamento de Protecção Individual (EPI):
Local de fabrico do EPI
Descrição do EPI
Ref.ª do modelo
Norma(s) a aplicar na certificação
Categoria do EPI (II ou III)
País(es) onde vai ser comercializado
Documentos e amostras a anexar para o modelo acima mencionado:
- Dossier técnico (tem que incluir desenhos de conjunto e de pormenor do EPI, fichas técnicas dos materiais e/ou resultados de
ensaios que evidenciem o cumprimento das exigências essenciais, e, se existentes, outras especificações técnicas);
- Descrição dos meios de controlo e de ensaio utilizados de forma a garantir que o processo de fabrico, incluindo a inspecção final
dos EPI e os ensaios, garanta a homogeneidade da produção e a conformidade desses EPI com o tipo descrito no certificado de
aprovação CE de tipo e com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE.
- Folheto informativo (manual de informações que irá acompanhar cada EPI e que tem que cumprir os requisitos das normas
aplicáveis e da Directiva 89/686/CEE).
- 1 EPI da ref.ª acima mencionada de forma a que o Organismo Notificado possa apresentar o respectivo orçamento e decidir o n.º
de EPI a serem entregues pelo fornecedor ou mandatário. Este(s) EPI devem ser entregues com a respectiva etiqueta (marcação) de
acordo com a(s) norma(s) a certificar.
Compromisso do fabricante ou mandatário ao efectuar este pedido de Exame “CE” de Tipo:
1.

O fabricante ou mandatário acima mencionado declara que este pedido de Exame “CE” de Tipo foi apenas requisitado ao
Organismo Notificado do Citeve.

2.

Compromete-se que os produtos para os quais forem emitidos os certificados Exame “CE” de Tipo sejam produzidos segundo as
mesmas especificações das amostras examinadas pelo ON.

3.

Compromete-se a informar o Organismo Notificado do Citeve se for alterado o local de fabrico.

______________________, _______ de _______________, _________
ON-001/02

_______________________________
Assinatura e Carimbo

