PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)
Prohlášení o vlastnostech (DoP) vystavené v souladu s nařízením EU č. 305/2011 (CPR – Construction Products
Regulation – Nařízení o stavebních výrobcích) a harmonizované s příslušnými normami ČSN EN.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. o_hsfaibhxxy_01
Jedinečný identifikační kód výrobku

Univerzální optický kabel pro strukturovanou
kabeláž A/I-DQ(ZN)BH, LS0H-3, ochrana proti
hlodavcům

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný
prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků
podle čl. 11 odst.4

HSFAIBH089
Univerzální strukturovaná kabeláž poskytující
dodávku datové a elektrické energie v budovách a
inženýrských stavbách s omezením proti šíření
plamene a vzniku požáru

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití
stavebního výrobku v souladu s příslušnou
technickou specifikací podle předpokladu výrobce

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13, 1230
Vienna, Austria

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a
kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5

Schrack Technik, spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 2
102 00 Praha 10, Česká republika
Systém 3 – pro použití vystavená požárním
požadavkům

Systém nebo systémy posuzování a ověřování
stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je
uvedeno v příloze V

2659

Notifikační autorita

Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky
Reakce na oheň

Vlastnost
Dca – s2, d1, a1

Harmonizované technické specifikace
ČSN EN 50575:2014

Žádné

Nebezpečné látky

Vlastnosti výrobku uvedené v tomto dokumentu jsou plně ve shodě s vlastnostmi uvedené v prohlášení. Toto
Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem dne 31.5.2017 v Praze.

……………………………………………….

……………………………………………….

Ing. Marek ZACIOS
Jednatel společnosti

Ing. Jiří KOŘÍNEK
Vedoucí produktového managementu
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