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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Η Thrace Polyfilms S.A. δηλώνει ότι η αναδιπλούμενη μάσκα φιλτραρίσματος σωματιδίων 
Thrace Series 902 Advanced-BLACK: 
 

i. συμμορφώνεται με τη σχετική εναρμονισμένη Ενωσιακή νομοθεσία (EU) 2016/425 
για τα μέσα ατομικής προστασίας (PPE Regulation (EU) 2016/425) 

ii. φέρει επισήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία EU 2016/425/EEC 
για τα μέσα ατομικής προστασίας (PPE Regulation (EU) 2016/425), υπό την 
επιτήρηση του κοινοποιημένου οργανισμού (KR Hellas, 2198) που 
πραγματοποίησε τον επί τόπου τύπο εξέτασης Β (EU type-examination - Module B) 
και εξέδωσε το αντίστοιχο πιστοποιητικό (EU type-examination certificate) 

iii. υπεβλήθη σε διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης με τη διαδικασία Γ2 (Module 
C2), υπό την εποπτεία του κοινοποιημένου οργανισμού (KR Hellas, 2198) 

iv. πληροί τα απαιτούμενα του EN149:2001+A1:2009, ώστε να αναφέρεται ως FFP2-
NR 

v. έχει επιτυχώς περάσει όλα τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές που απορρέουν 
από την εφαρμογή του προτύπου EN149:2001+A1:2009 

vi. η δήλωση συμμόρφωσης της, εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή και με βάση το παράρτημα IX της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα 
μέσα ατομικής προστασίας (PPE Regulation (EU) 2016/425) 

 
 

A. Πληροφορίες Προϊόντος 
 

Όνομα προϊόντος:     Thrace Series 902 Advanced-BLACK 

Συσκευασίες: 
 Thrace Series 902 Advanced-BLACK 5 τμχ. σε χάρτινο κυτίο (carton box of 5 pcs) 

Thrace Series 902 Advanced-BLACK 20 τμχ. σε χάρτινο κυτίο (carton box of 20 pcs) 

Κατασκευαστής:  Thrace Polyfilms S.A. 

Χώρα προέλευσης:  ΕΛΛΑΔΑ 

Εργοστάσιο 
Κατασκευής: 

 Βιομ. Περιοχή Ξάνθης, 671 00, Greece 

Περιγραφή Προϊόντος: 

  
«Η FFP2-NR είναι μία αναδιπλούμενη μάσκα 
φιλτραρίσματος σωματιδίων, μίας χρήσης, μη 
αποστειρωμένη. Τα 5 στρώματα της μάσκας 
είναι κατασκευασμένα από μη υφαντό τεχνητό 
ύφασμα πολυπροπυλενίου. Έχει ένα 
παραδοσιακό σχήμα χωνιού για καλύτερη 
εφαρμογή και κάλυψη του κάτω μέρους του 
προσώπου (μύτη και στόμα). Με 
προσαρμόσιμο και εύκαμπτο επιρρίνιο έλασμα 
για καλύτερη εφαρμογή και άνεση και δύο 
ελαστικά λάστιχα στερέωσης στα αυτιά, ένα σε 
κάθε πλευρά.  Άοσμη, χωρίς λάτεξ, χωρίς ίνες 
υαλοβάμβακα. Φιλική για το δέρμα, δεν 
προκαλεί αλλεργίες και ερεθισμούς. 
Κατάλληλη για όλα τα μεγέθη ενηλίκων». 

 
“FFP2-NR disposable, non-sterile, particle 
filtering half mask. The five layers are 
manufactured from polypropylene and 
made of non-woven. It has a traditional 
cone shape for better fit, more efficient 
filtration and full coverage of the lower 
part of the face (nose and mouth). With 
customizable and flexible nose band for 
better fit and comfort and two elasticated 
ear bands, one on each side. Odorless, 
without latex, without fiberglass fibers. 
Friendly for the skin, does not cause 
irritation. Suitable for all sizes of adults”. 

Ενδεικνυόμενη χρήση: 

 «1. Προσφέρει αναπνευστική προστασία 
έναντι συγκεκριμένων αερομεταφερόμενων 
σωματιδίων 
2. Προστατεύει τον χρήστη και τους 
ανθρώπους γύρω του από μετάδοση 
συγκεκριμένων υλικών» 

“1. Provides respiratory protection against 
certain airborne particles. Effective 
filtration of aerosols and particles  
2.    Protects the wearer and the people 
around the wearer from transfer of 
particulate materials” 
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Η Thrace Polyfilms S.A. είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφορία και την 
έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι σε ισχύ από 21 Μαΐου 
2021. 
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