
 

 

 

 

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR 
PERICULOASE AUTORITĂȚILOR DE CĂTRE PRODUCĂTORI ȘI 

DISTRIBUITORI 

Secțiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITĂȚILE) COMPANIA (COMPANIILE) care 
primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia 
Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii 
Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr.72 
sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275/ Fax: 021 314 3462, 
website: www.anpc.gov.ro 

Identificarea companiilor 
notificate și rolul lor în vânzarea 
produsului 

Notificarea a fost trimisă către toți cei 28 de distribuitori, conform listei 
atașate (Anexa 1) 

Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCĂTOR/DISTRIBUITOR 

Producătorul sau 
reprezentantul 
producătorului/distribuitorul 
care completează formularul 

Producător:   Kimberly-Clark Europe Ltd 

Producătorul sau 
reprezentantul 
producătorului/distribuitorul 
care completează formularul 

Polly Falconer 
Associate Director Regulatory Affairs 
Kimberly-Clark Europe Ltd 
40 London Road 
Reigate, Surrey 
RH2 9QP, Marea Britanie 
+44 1737 736475 
Polly.Falconer@kcc.com  
 

Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Secțiunea 3: Detalii despre 
PRODUSELE implicate 

Căști Jackson Safety* cu aparat de respirație pentru purificarea 
aerului: 
• J5001 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 

pentru purificarea aerului - Cască „s”/Albastru. /1 unitate. 
• J5003 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 

pentru purificarea aerului - Cască „s”/Negru. /1 unitate 
• J5018 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT Aparat de respirație 

pentru purificarea aerului - Cască „s”/Albastru 4/9-13 Intern 
• J5019 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 

pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască „s” / Albastru 4/9-13 
Extern 

• J5020 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască „s” / Negru 4/9-13 Intern 



 

 

 

• J5021 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască „s” / Negru 4/9-13 
Extern 

• J5012 - JACKSON SAFETY* WH50 MULTIVIEW IRUV5, Aparat de 
respirație pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască/Carbon/1 
unitate 

• J5022 - JACKSON SAFETY* WH50 MULTIVIEW IRUV5, Aparat de 
respirație pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască „s”/Carbon 
4/9-12/Intern/Mod suprafață/Filtru întunecare automată/1 unitate 

• J5024 - JACKSON SAFETY* WH50 MULTIVIEW IRUV5, Aparat de 
respirație pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască „s”/Carbon 
4/9-13/Intern, torsadat, nematic/1 unitate 

• J5033 - JACKSON SAFETY* WH30 ALBATROSS, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Cască/Negru, nuanță 10, sticlă 
minerală/1 unitate 

Se aplică pentru codurile de mai sus primite de distribuitori după data de 
01.01.2016 
 
Țara de origine:   

• China (J5001, J5003, J5018, J5019, J5020, J5021, J5012, J5022, 
J5024) 

• Taiwan (J5033) 

 

 

 

 

Componentele asociate: 

• J5250 - JACKSON SAFETY* WH40 ELEMENT, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Element de etanșare 
față/Negru/5 unități 

• J5452 - JACKSON SAFETY* WH50 MULTIVIEW, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Element de etanșare 
față/Negru/5 unități 

• J5232 - JACKSON SAFETY* WH30 ALBATROSS, Aparat de respirație 
pentru purificarea aerului, pentru sudură - Element de etanșare 
față/Negru/10 unități 

• J5251 - JACKSON SAFETY*, Aparat de respirație pentru purificarea 
aerului, pentru sudură - Element de etanșare față vizieră/Negru/5 unități 

• J5240 - JACKSON SAFETY* AIRMAX, Aparat de respirație pentru 
purificarea aerului, pentru sudură - Furtun/Negru/1 unitate 

• J5241 - JACKSON SAFETY* AIRMAX, Aparat de respirație pentru 
purificarea aerului, pentru sudură - Capac furtun/Negru/1 unitate 

• J5242 - JACKSON SAFETY* AIRMAX, Aparat de respirație pentru 
purificarea aerului, pentru sudură - Centură/Negru/1 unitate 

Se aplică pentru codurile de mai sus primite de distribuitori după data de 
01.01.2016 
 
Țara de origine:   

• China (toate componentele asociate) 



 

 

 

Descrierea/Fotografia Detaliile produsului sunt incluse mai sus, consultați paragrafele 7-9. 

Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului și 
posibila afectare a 
sănătății/siguranței și estimarea 
riscului și evaluările realizate 

Descrierea pericolului: 
În timpul utilizării sistemului de sudură cu aparat de respirație pentru 
purificarea aerului, sporii de mucegai ar putea fi transferați către 
plămânii utilizatorului și ar putea provoca infecții pulmonare și 
respiratorii sau o reacție alergică. 

Estimarea riscului și concluzii: 
Evaluarea probabilității formării mucegaiului este Înaltă, mucegaiul 
fiind prezent pe majoritatea unităților inspectate în depozit.  Infecțiile 
respiratorii sau reacțiile alergice pot să apară în cazul expunerii la 
spori de mucegai. Evaluarea severității este Gravă, astfel că nivelul de 
gravitate general este Înalt.  Sistemul de sudură cu aparat de 
respirație pentru purificarea aerului este destinat utilizării de către 
sudori profesionali, care sunt considerați a fi adulți nevulnerabili.  
Mucegaiul este vizibil, dar nu prezintă un pericol evident pentru 
utilizator, deoarece acesta poate fi privit ca murdărie sau praf.  Prin 
urmare, evaluarea generală este aceea că acest produs prezintă un 
Risc grav (în conformitate cu sistemul de evaluare a riscurilor 
produselor de consum pentru Directiva pentru siguranța generală a 
produselor, menționată în liniile directoare pentru notificarea 
produselor de consum periculoase autorităților competente ale statelor 
membre) 

Înregistrarea accidentului 
(accidentelor) 

Nu au fost raportate accidente și nici nu există rapoarte legate de 
leziuni.   

 

Secțiunea 5: Detalii despre ACȚIUNILE corective deja întreprinse 

Tipuri/Scopul/Durata acțiunii 
(acțiunilor) și măsurilor de 
precauție și identificarea 
companiei responsabile 

O investigație cu privire la cauza inițială este în curs de desfășurare.  
După încheierea investigației va fi pus în aplicare un plan de măsuri 
corective.    

Cu toate acestea, din precauție extremă, Kimberly-Clark a inițiat o 
retragere voluntară pe întreg teritoriul UE începând cu data de 
03.02.2017.   Această acțiune are ca scop înlocuirea a 1.142 de căști 
plus componentele însoțitoare în 14 state membre UE.  Toți cei 28 de 
distribuitori au fost informați și așteptăm confirmarea faptului că 
aceștia au fost de acord să pună în aplicare retragerea produselor de 
la clienții lor.   

Consultați următoarele atașamente: 
• Lista vânzărilor de produse, distribuitorilor și țărilor în care au 

fost vândute produsele (Anexa 1) 



 

 

 

• Scrisoarea de notificare a fost trimisă către toți cei 28 de 
distribuitori (în limba acestora).  (Anexa 2) 

• Informații suplimentare pentru toți cei 28 de distribuitori (Anexa 
3) 

• Scrisoare de notificare transmisă distribuitorilor pentru a se 
trimite clienților acestora (în limba acestora).  (Anexa 4) 

Toate stocurile aflate în posesia noastră sunt blocate. 

 

 

COMPANIILE TREBUIE SĂ COMPLETEZE ȘI SĂ TRANSMITĂ SECȚIUNEA 6 ÎN CAZUL UNUI RISC SERIOS 

SAU ÎN CAZUL ÎN CARE PRODUCĂTORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZĂ PENTRU TRANSMITEREA 

NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU ÎN CARE SUNT STABILIȚI 

 

Secțiunea 6:  Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate 
Lista producătorilor/importatorilor sau reprezentanți 
autorizați din Statul Membru:  
Nume/Adresă/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

Kimberly-Clark Europe Ltd 
40 London Road 
Reigate 
Surrey 
RH2 9QP 
Marea Britanie 

Lista distribuitorilor/detailiștilor:  
Nume/Adresă/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

Consultați Anexa 1 

Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) 
deținute de 
producător/importator/distribuitor/detailist/consumatori 
din Statul Membru 

Consultați Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

În atenția: Notificare trimisă în conformitate cu articolul 5 (3) al Directivei 2001/95/CE 

1. Kimberly-Clark Professional („KCP”), un sector Business-to-Business al Kimberly-Clark 
Europe Ltd, comercializează aparate de respirație pentru purificarea aerului, pentru 
utilizare profesională în domeniile sudurii și vopsirii.   

2. În data de 14.12.2016, s-a identificat faptul că un produs ar putea conține mucegai, cu 
ocazia unei verificări de calitate de rutină desfășurată în depozitul nostru din Olanda.  În 
urma inspecțiilor de calitate detaliate ulterioare s-a identificat faptul că au fost afectate 
10 modele de căști cu aparate de respirație pentru purificarea aerului și 7 componente 
asociate.  Toate produsele au fost introduse în carantină începând cu data de 
19.12.2016.   Mucegaiul a fost identificat și s-a desfășurat o evaluare a riscurilor asupra 
sănătății.  Produsele afectate sunt cele primite de către distribuitori după data de 
01.01.2016.   În momentul transmiterii notificării, înțelegem faptul că 1.142 de căști cu 
aparat de respirație pentru purificarea aerului și 874 de componente asociate au fost 
expediate către 28 de distribuitori din 14 țări ale UE.   

3. Nu au fost raportate reclamații, leziuni, boli sau probleme de sănătate la KCP din cauza 
acestui potențial viciu.  

4. S-a desfășurat o evaluare a riscurilor în conformitate cu sistemul de evaluare a riscurilor 
produselor de consum pentru Directiva pentru siguranța generală a produselor, 
menționată în liniile directoare pentru notificarea produselor de consum periculoase 
autorităților competente ale statelor membre.  Concluzia acestei evaluări a fost că acest 
produs prezintă un risc grav. 

5. KCP a luat măsuri imediate pentru a investiga și la 03.02.2017 a implementat o retragere 
voluntară pentru a prelua aceste 1.142 de căști cu aparate de respirație pentru 
purificarea aerului și aceste 874 de componente asociate de la cei 28 de distribuitori și 
de la clienții acestora.   

Istoric 

6. Sub marca Jackson Safety, Kimberly-Clark Professional comercializează produse care oferă 
protecție personală esențială pentru afaceri și pentru angajații acestora.  
 

7. Produsele care fac obiectul acestei notificări sunt căștile de sudură Jackson Safety* cu 
aparat de respirație pentru purificarea aerului. Aceste căști sunt atașate la unitatea de 
suflare a aparatului de respirație pentru purificarea aerului prin utilizarea unui furtun de 
respirație.  Casca este compusă dintr-un înveliș, elemente pentru protecția capului, un 
element de etanșare a feței și un filtru automat de întunecare.  Unitatea de suflare a 
aparatului de respirație pentru purificarea aerului este menținută în poziție prin utilizarea 
unei centuri.  Dintre componentele de mai sus, elementul de etanșare a feței, furtunul de 
respirație și centura au în compoziție țesături, și, prin urmare, ar putea fi sensibile la 
dezvoltarea mucegaiului. 



 

 

 

 

Cască (cu element de etanșare a feței în interior)  Faceseal 
 

                                  
   
 Furtun de respirație și centură pentru atașarea la unitatea de suflare  

 

 

 

 

 

 

 
8. Produsele sunt fabricate de către producători terți, după cum urmează: 

o J5001, J5003, J5018, J5019, J5020, J5021, J5012, J5022, J5024, J5250, J5452, 
J5232, J5251 de către:   

Changzhou Shine Science & Tech Co Ltd, No 318 Wuyi Road, Changzhou 
213011, China 

 
o J5240, J5241, J5242 de către: 

Cixi City Jinbo Tools Co., Ltd, No.102 Yang Lane, Maima Village, Henghe 
Town, Cixi City, Zhejiang, China,  

o J5033 de către: 
Taroko International Co. Ltd, 263, Erh-Jen Road, Sec. 1, Jen-Te 71755, 
Taiwan 

 



 

 

 

9. Aparatele de respirație pentru purificarea aerului sunt destinate utilizatorilor profesionali, 
de exemplu celor din domeniile sudurii și vopsirii, și sunt comercializate în magazine care 
distribuie produse utilizatorilor comerciali.  

 



Total (All)

Sum of Total

CS TL CS TM Country Sold‐to party Customer Material Total

Josh Daryl UK 28597326 IWS Express House J5003010 40

J5033000 3

28597343 Lincoln Welding Supplies J5012010 11

J5019000 3

J5033000 85

28597347 E. Mcintyre & Sons J5020000 15

28597362 Premier Welding Services J5012010 11

J5033000 52

28597372 Six Hills Welding Supplies J5024000 3

J5033000 24

28597374 Specialised Welding Products J5012010 80

J5019000 83

28597382 United Welding Supplies J5003010 12

J5012010 17

28609843 Rossweld W.E.S.P.S Ltd J5033000 9

Judith France 28597394 Weltek J5001010 33

J5012010 20

J5033000 27

28634115 ETABLISSEMENTS  CHPOLANSKY J5021000 3

Linda Denmark 28609062 BM Group J5033000 3

Finland 28599011 LADEK OY J5033000 48

Sweden 28627317 Gunnar Klingstrand AB J5033000 2

Tomek Poland 28626540 Rywal‐RHC Sp z o.o J5019000 3

J5021000 4

Romania 28606778 SC MRC WELDING SRL J5024000 1

Slovakia 28634974 BILLIk spol. s r.o. J5018000 1

Katalin Nicole Germany 28597438 EWS(European Welding Service) J5021000 23

J5033000 4

Maria Elsa Spain 28597468 CAYE‐CIAL. AUTOGENA & ELECTRICA J5001010 12

J5033000 23

28609051 DACAR Comercialización, S.L. J5001010 10

J5033000 60

Ine Belgium 28630048 Metalas N.V. J5033000 5

28633754 Welding Services N.V. J5021000 2

J5024000 1

Holland 28597924 Maropa Europe BV J5020000 11

J5022001 12

J5024000 48

Valerio Italy 28597465 Lansec Italia SRL J5012010 55

J5033000 283

Grand Total 1142



Sum of Cumul.confirmed qty2

Country Sold‐to pt Sold‐to party Material Total

Belgium 28633754 Welding Services N.V. J5251010 1

Finland 28599011 LADEK OY J5240000 80

J5241000 40

J5251010 6

28606200 Protecton Oy J5240000 9

France 28597394 Weltek J5232000 8

J5240000 22

J5242000 7

J5250010 6

J5251010 8

J5452010 8

Germany 28597438 EWS(European Welding Service) J5240000 2

J5251010 3

Holland 28597924 Maropa Europe BV J5240000 18

J5250010 2

J5251010 2

Italy 28597465 Lansec Italia SRL J5232000 7

J5250010 11

J5251010 10

J5452010 7

Portugal 28633287 WWS Wde. Welding II Sv Tec Unip Lda J5240000 17

J5241000 2

J5242000 3

J5250010 2

J5251010 4

Spain 28597468 CAYE‐CIAL. AUTOGENA & ELECTRICA J5251010 13

28609051 DACAR Comercialización, S.L. J5251010 12

Sweden 28627317 Gunnar Klingstrand AB J5240000 1

UK 28597324 Engineering & Power Tools J5242000 5

J5250010 5

28597326 IWS Express House J5250010 4

28597343 Lincoln Welding Supplies J5232000 1

J5240000 4

J5241000 1

J5250010 1

J5251010 5

J5452010 3

28597347 E. Mcintyre & Sons J5242000 10

J5250010 7

28597362 Premier Welding Services J5232000 2

J5240000 30

J5241000 5

J5250010 1

J5251010 6

28597374 Specialised Welding Products J5240000 59

J5241000 253

J5242000 79

J5251010 26

J5452010 13

28597380 UKWelder Ltd J5232000 1

J5242000 2

J5251010 2

28597382 United Welding Supplies J5240000 20

J5242000 7

J5251010 3

28609843 Rossweld W.E.S.P.S Ltd J5240000 2

J5241000 2

J5242000 2

28633649 Welders Choice J5242000 1

J5251010 1

Grand Total 874
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03.02.2017 
 

NOTIFICARE 
 

Cască JACKSON SAFETY* AIRMAX* cu aparat de respirație pentru purificarea aerului  
(Coduri produs J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033) 

 
URGENT – PENTRU ACȚIUNE IMEDIATĂ – RETRAGERE VOLUNTARĂ A PRODUSELOR 

 
 
Stimate INSERAȚI NUMELE, 
 
Vă scriu pentru a vă aduce la cunoștință faptul că Kimberly-Clark Professional a inițiat o retragere voluntară a 
anumitor coduri ale căștilor sale JACKSON SAFETY* AIRMAX* cu aparat de respirație pentru purificarea aerului 
(Coduri produs KCP J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033) care au fost 
vândute către dvs. începând cu data de 01.01.2016. Ne-a fost adus la cunoștință faptul că există o potențială 
problemă de calitate în legătură cu aceste coduri de produse. Această retragere voluntară reprezintă o măsură de 
precauție.  
 
În timpul utilizării unuia dintre aceste produse, utilizatorul final ar putea avea probleme în ceea ce privește creșterea 
mucegaiului pe centură, pe capacul furtunului și/sau pe elementul de etanșare a feței. Continuarea utilizării acestor 
produse fără curățare și întreținere corespunzătoare ar putea expune utilizatorul unor particule de mucegai care ar 
putea circula în interiorul căștii și la nivelul componentelor asociate. Este important de remarcat faptul că nu au 
existat leziuni sau boli raportate ca urmare a acestei probleme de calitate.   
 
Vă rugăm să luați următoarele măsuri în regim de urgență:  
 

• Verificați stocul curent de căști JACKSON SAFETY* cu aparat de respirație AIRMAX* pentru 
purificarea aerului (Coduri produse KCP J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, 
J5024 și J5033). Toate codurile de produs pot fi găsite pe ambalajul exterior al produsului.  

• Aduceți în stare de carantină căștile JACKSON SAFETY* cu aparat de respirație AIRMAX* pentru 
purificarea aerului (J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033) și pregătiți-le 
pentru a fi colectate de către Kimberly-Clark Professional.   

• Identificați clienții care este posibil să fi achiziționat „produsele vizate de retragerea voluntară” de la dvs. 
și trimiteți scrisoarea atașată către fiecare dintre aceștia. Prin această scrisoare, solicitați clientului să 
ÎNCETEZE utilizarea produsului, să COMPLETEZE și să SEMNEZE un formular de returnare a 
produsului și să RETURNEZE acest formular, „Produsul retras voluntar” și „Componentele asociate” către 
dvs., partenerul lor distribuitor.     

• Așteptați un apel cu instrucțiunile de colectare din partea echipei serviciului de relații cu clienți al 
Kimberly-Clark Professional. Pentru a vă asigura că returnarea acestui produs este implementată cu succes, 
Kimberly-Clark Professional va colecta pe propria cheltuială toate produsele returnate de la dvs. Dacă este 
necesar, mai jos puteți găsi un tabel cu numerele de telefon de contact, după țară. 

• Primiți rambursarea pentru „Produsele retrase voluntar” de la Kimberly-Clark Professional în urma 
primirii și inspectării „Produselor retrase voluntar”, „Componentelor asociate” și formularului de returnare 
a produselor completat. Vă va fi rambursat prețul de listă plus 15% taxă de manipulare (sub formă de notă 
de credit) în schimbul „Produselor retrase voluntar”.  

 
Pentru a vă ajuta la identificarea „Produselor retrase voluntar”, vă rugăm să localizați codurile produselor pe 
ambalajul original. Vă rugăm să rețineți că întregul număr de identificare este scris cu font mare. 
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Dacă nu aveți la dispoziție ambalajul original, vă rugăm să consultați comanda de achiziție sau alte comunicații 
comerciale din partea Kimberly-Clark Professional. Această retragere voluntară a produselor se aplică doar pentru 
codurile KCP J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033 care au fost vândute către 
dvs. începând cu data de 01.01.2016. 
   
În cazul în care primiți orice întrebări din partea clienților, solicitați acestora să ia legătura cu echipa serviciului de 
relații cu clienții din țara lor, pentru ca noi să le putem răspunde în mod direct. Numerele de telefon corespunzătoare 
sunt listate mai jos.   
 
Înțelegem că acesta este un inconvenient pentru dvs. și vă asigurăm de întregul nostru concurs pentru reducerea la 
minim a acestei perturbări și pentru rezolvarea rapidă a acestei situații. Produsele de înlocuire vor fi expediate către 
partenerii noștri distribuitori dacă produsele respective sunt disponibile în stoc în momentul solicitării; cu toate 
acestea Kimberly-Clark Professional va suporta toate cheltuielile și va acoperi eventuale costuri asociate cu 
returnarea inventarului dvs. 
 
Ne luăm angajamentul de a colabora cu dvs. pentru a parcurge cât mai rapid acest proces și ne cerem scuze pentru 
orice inconveniențe pe care această retragere voluntară a produselor a cauzat-o dvs. și clienților dvs.   
 
Vă mulțumim, 

 
Don Baillie  
Director pentru Marcă și pentru Inovarea produselor, Europa, Orientul Mijlociu și Asia 
Kimberly-Clark Professional   
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Listă produse: 
Codurile produselor „PRODUSELE RETRASE VOLUNTAR” Descriere 
J5001, J5003, J5012, J5018, 
J5019, J5020, J5021, J5022, 
J5024 și J5033 

CĂȘTI JACKSON SAFETY* AIRMAX* CU 
APARATE DE RESPIRAȚIE PENTRU 
PURIFICAREA AERULUI, CU 
ALIMENTARE 

Cască completă 

 
Codul produsului „COMPONENTELE ASOCIATE” Descriere 
J5250010 JS WH40, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 

RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5452010 JS WH50 MV, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5232000 JS, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 10 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5251010 JS, ETANȘARE FAȚĂ VIZIERĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5240000 JS AIRMAX, FURTUN APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 1 UNITATE 

Furtun de respirație 

J5241000 JS AIR, CAPAC FURTUN APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 1 UNITATE 

Capac pentru furtunul de 
respirație 

J5242000 JS AIRMAX, CENTURĂ, 1 UNITATE Centură 
 
 
Informații de contact ale serviciului de relații cu clienții, după țară  

Țară Număr de telefon Adresă de e-mail 
Marea Britanie 08701 551 044 ukkcpcs@kcc.com 
Germania 08007243468 grkcpcs@kcc.com 
Olanda 0318697691/0318697692  nlkcpcs@kcc.com  
Belgia 80074935 bekcpcs@kcc.com  
Franța 0820 820 668 frprofessionalcs@kcc.com 
Italia 848 880 178 ITKCPCS@kcc.com  
Portugalia 808 201 290 PTKCPCS@kcc.com  
Spania 901 810 063 SPKCPCS@kcc.com  
Țările nordice 0045 80251513 ndkcpcs@kcc.com 
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03.02.2017 
 

NOTIFICARE 
 

Cască JACKSON SAFETY* AIRMAX* cu aparat de respirație pentru purificarea aerului  
(Coduri produs J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033) 

 
URGENT – PENTRU ACȚIUNE IMEDIATĂ – RETRAGERE VOLUNTARĂ A PRODUSELOR 

 
 
Stimate domn/Stimată doamnă, 
 
Vă scriu pentru a vă aduce la cunoștință faptul că Kimberly-Clark Professional a inițiat o retragere voluntară a 
anumitor coduri ale căștilor sale JACKSON SAFETY* cu aparat de respirație AIRMAX* pentru purificarea aerului 
(coduri KCP J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033) care au fost vândute către 
dvs. în anul 2016. Ne-a fost adus la cunoștință faptul că există o potențială problemă de calitate în legătură cu 
produsele dvs. iar „Produsul retras voluntar” nu întrunește în mod consecvent standardele de calitate impuse de 
Kimberly-Clark. Este important de remarcat faptul că nu au existat leziuni sau boli raportate ca urmare a 
acestei probleme de calitate. Această retragere voluntară reprezintă o măsură de precauție.  
 
În timpul utilizării unuia dintre aceste produse, utilizatorul final ar putea avea probleme în ceea ce privește creșterea 
mucegaiului pe centură, pe capacul furtunului și/sau pe elementul de etanșare a feței. Continuarea utilizării acestor 
produse fără curățare și întreținere corespunzătoare ar putea expune utilizatorul unor particule de mucegai care ar 
putea circula în interiorul căștii și la nivelul componentelor asociate.  
 
Vă rugăm să luați următoarele măsuri în regim de urgență:   

1. Încetați utilizarea căștii JACKSON SAFETY* cu aparat de respirație AIRMAX* pentru purificarea 
aerului (coduri KCP J5001, J5003, J5012, J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033). Toate 
codurile de produs pot fi găsite pe ambalajul exterior al produsului.  

2. Completați, semnați și datați formularul de returnare a produsului și includeți formularul împreună cu 
bunurile de returnat.   

3. Returnați distribuitorului dvs. formularul de returnare a produsului completat, „Produsul retras voluntar” 
și „Componentele asociate”.   

 
Pentru a vă ajuta la identificarea „Produselor retrase voluntar”, vă rugăm să localizați codurile produselor pe 
ambalajul original. Vă rugăm să rețineți că întregul număr de identificare este scris cu font mare.  
 
Dacă nu aveți la dispoziție ambalajul original, vă rugăm să consultați comanda de achiziție sau alte comunicații 
comerciale. Această retragere voluntară a produselor se aplică doar pentru codurile KCP J5001, J5003, J5012, 
J5018, J5019, J5020, J5021, J5022, J5024 și J5033 care au fost vândute către dvs. după data de 01.01.2016. 
   
Înțelegem că acesta este un inconvenient pentru dvs. și vă asigurăm de întregul nostru concurs pentru reducerea la 
minim a acestei perturbări și pentru rezolvarea rapidă a acestei situații. Produsele de înlocuire vor fi expediate dacă 
produsele respective sunt disponibile în stoc în momentul solicitării; cu toate acestea Kimberly-Clark Professional 
va suporta toate cheltuielile și va acoperi eventuale costuri asociate cu returnarea „Produsului retras voluntar”.   
 
Ne luăm angajamentul de a colabora cu dvs. pentru a parcurge cât mai rapid acest proces și ne cerem scuze pentru 
orice inconveniențe pe care această retragere voluntară a produselor a cauzat-o dvs. și afacerii dvs.   
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Vă mulțumim, 

 
Don Baillie  
Director pentru Marcă și pentru Inovarea produselor, Europa, Orientul Mijlociu și Asia 
Kimberly-Clark Professional   
 

 

 

Listă produse: 
Codurile produselor „PRODUSELE RETRASE VOLUNTAR” Descriere 
J5001, J5003, J5012, J5018, 
J5019, J5020, J5021, J5022, 
J5024 și J5033 

CĂȘTI JACKSON SAFETY* AIRMAX* CU 
APARATE DE RESPIRAȚIE PENTRU 
PURIFICAREA AERULUI, CU 
ALIMENTARE 

Cască completă 

 
Codul produsului „COMPONENTELE ASOCIATE” Descriere 
J5250010 JS WH40, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 

RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5452010 JS WH50 MV, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5232000 JS, ETANȘARE FAȚĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 10 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5251010 JS, ETANȘARE FAȚĂ VIZIERĂ APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 5 UNITĂȚI 

Element de etanșare a feței 

J5240000 JS AIRMAX, FURTUN APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 1 UNITATE 

Furtun de respirație 

J5241000 JS AIR, CAPAC FURTUN APARAT 
RESPIRAȚIE PURIFICARE AER, CU 
ALIMENTARE, 1 UNITATE 

Capac pentru furtunul de 
respirație 

J5242000 JS AIRMAX, CENTURĂ, 1 UNITATE Centură 
 
 
Informații de contact ale serviciului de relații cu clienții, după țară  

Țară Număr de telefon Adresă de e-mail 
Marea Britanie 08701 551 044 ukkcpcs@kcc.com 
Germania 08007243468 grkcpcs@kcc.com 
Olanda 0318697691/0318697692  nlkcpcs@kcc.com  
Belgia 80074935 bekcpcs@kcc.com  
Franța 0820 820 668 frprofessionalcs@kcc.com 
Italia 848 880 178 ITKCPCS@kcc.com  
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Portugalia 808 201 290 PTKCPCS@kcc.com  
Spania 901 810 063 SPKCPCS@kcc.com  
Țările nordice 0045 80251513 ndkcpcs@kcc.com 

 
 


