
  
  

  

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) 
DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP) 

 
 

Deklaracja zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation - CPR) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 9 marca 2011 ustanawiająca zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i zastępująca 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Construction Products Directive - CPD).  
Declaration of performance (DoP) according to the regulation (EU) No 305/2011 (Construction Products Regulation - CPR) of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing 
Council Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive - CPD). 
 

 

 

Numer Deklaracji DoP: o_HSEKP422Hx-01 

Nazwa wyrobu budowlanego / 
Unique identification code of the product type 

S/FTP 4x2xAWG22/1 Kat. 7A LSOH-3 

Typ, seria, numer produktu lub inny element umożliwiający 
identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4 
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of 
the construction product as required pursuant to Article 11(4) 

HSEKP422HB 

Przeznaczenie / 
Indended use 

Kabel komunikacyjny do ogólnego użytku w budynkach i 
innych obiektach w celu ograniczania i rozprzestrzeniania 

się ognia i dymu /  
Supply of communications in buildings and other civil 

engineering works with the objective of limiting the generation 
and spread of fire and smoke 

Nazwa i adres korespondencyjny / 
Name and Contact Adress 

Schrack Technik GmbH 
Seybelgasse 13, 1230 Vienna, Austria 

 
Schrack Technik Polska Sp. z o.o. 

ul. Staniewicka 5 
PL 03-310 Warszawa 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego /  
System of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction Product 

System 1 

Numer akredytowanej jednostki certyfikującej /  
Identification number of the notified body 

2658 

 

Deklaracja właściwości użytkowej/ Declared performance 

 
Właściwości użytkowe wymienionych powyżej wyrobów zgodne są z deklarowanymi parametrami. Niniejsza deklaracja 
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
The performance of the mentioned products is in conformity with the declared performance. This declaration of performance 
is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  

Podpisano w imieniu i na zlecenie: Signed for and on behalf of the manufacture by: 

Miejsce, Data: Warszawa, 2017 / 06 / 06 Place, Date: Warszawa, 2017 / 06 / 06 

 
 
 
.………………………                                                 ………………………………...… 
Tomasz Racki  Ewa Kowalska 
Kierownik Działu PM i Marketingu   Prokurent 
Head of Productmanagement & Marketing Procurent 

Charakterystyka podstawowa / 
Essential Characteristics 

Właściwości/ 
Performance 

Zharmonizowana specyfikacja techniczna / 
Harmonized technical specification 

Ognioodporność / Reaction to fire B2ca – s1, d1, a1 EN50575:2014 

Niebezpieczne substancje / Dangerous substances Brak / None 


