CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWYINSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikująca / Certification Department
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. póz. 1966; zm. : Dz. U. z 2018 r. póz. 1233
oraz z 2019 r. póz. 1176 i póz. 2164), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:
Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne

- do zastosowańpodlegającychwymaganiom dotyczącym reakcji na ogień
oraz odporności ogniowej - Kable światłowodowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpożarowychtypu FOC-2-SLT-HFFR
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o właściwościach użytkowych wyrobu wymienionychw pkt 3 krajowej oceny technicznej
objętego krajową oceną techniczną:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIBnr CNBOP-PIB-KOT-2020/0196-3701
wydanie 1 z dnia 18. 05. 2020 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna28
06-550 Szreńsk k/Mławy
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1+,
dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych
w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że:
Producentwdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnieniautrzymania stałości tych
właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 05. 06. 2020 r., pozostaje w mocy do dnia 17. 05. 2025 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagań zawartych w umowie nr 28/DC/B/2020

z dnia 05. 06.2020 r. oraz dopóki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę
certyfikującąwyroby.
Nr wydaniacertyfikatu: 01

Data wydania: 05. 06. 2020 r.

Ważnośćniniejszggo^ttylffl^tu. może być potwierdzona

na stronie internetowej wy^^op. pyy^iatMumerem telefonu: 22769 33 45.
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