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KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI

ŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 063-UWB-0253
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; z póżn. zm. ) niniejszy certyfikat
odnosi się do wyrobu budowlanego:

l

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne
- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień
oraz odporności ogniowej - Kable światłowodowe, ognioodporne do instalacji
przeciwpożarowych typu FOC-2-SLT-HFFR

l
\

<ocharakterystycetechnicznej opisanejw pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu,zakresiei warunkachstosowaniaopisanychw pkt 2 krajowej ocenytechnicznej
oraz o właściwościach użytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej
objętegokrajowąocenątechniczną:

CNBOP-PIB-KOT-2020/0196-3701 wydanie 2 z dnia 15. 07. 2021 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. Wiatraczna 28

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, okręconych

w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że:

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania 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 wydania certyfikatu: 02
Ważność niniejszeg
na stronie internetowej www.
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Data wydania: 04. 08. 2021 r.
, być potwierdzona
rem telefonu: 22769
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