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stw ierdza,  ż e wyrób:

produkow any pr zez:

speł nia wymagania:

CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECI WPOZAROWEJ

im. JÓzefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW CzY

05-42a JÓzefów  k lot w ocka,  u | ,  Nadw iś | ańska 213

SWI ADECTWO DOPUSZCZEN I A

Nr 1678120L3

Na podst aw ie ar t .7 ust .2 ust aw y zdn ia24 sierpn ia 1991 r .  o ochron ie przeciw poż arow ej
( Dz'  U.  z2oo9 r .  Nr  178,  poz'  1380,  zpóź n.  zm . )

Cent ru m Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpoż a rowej
im. Józefa Tuliszkowskiego -  Państwowy | nstytut  Badawczy na wniosek :

Grodkowskie Zakł ady Wyrobów Meta| owych S.A.'
u| . Wrocł awska 59,
49.200 Grodków

Gaś nica proszkowa typ GP.6x ABc

Grodkowskie Zakł ady Wyrobów Meta| owych s.A.,
u| . Wrocł awska 59'
49.2oo Grodków

w zaktadzie produkcyjnym:  Grodkowskie Zakł ady Wyrobów Meta| owych s.A.,
ul. Wrocł awska 59'
4} 200 Grodków

PN.EN 3-7+ A1: 2f i)8 Gaś nice przenoś ne Częś ć  7:  Charakterystykl,  wymagania
eksploatacajne i metody badań

Dokumentacia:
l.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2375/ 2A73 z dnia 21.05.2013 r .

2.Sprawozdanie z badań nr 3898/ BC/ 08 z dnia !4.o4.2oo8 r .  wykonanych w Zaktadzie.Laborator ium Badań
Chemicznych i Poż arowych Bc cNBoP, nr  32L9/ BClo6 z dnia L2.L2.2006 r .  wykonanych w Zaktadzie-Laborator ium
Środków Gaś niczych i Sprzętu Podręcznego Bc cNBoP oraz nr  2418/ BT/ o5 z dnia 15.06.2005 r .  wykonanych
w Zakł adzie.Laborator ium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpoż arowych i Środków Gaś niczych Bc cNBoP

Świadectwo jest  waż ne pod warunkiem przest rzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr  L678 I  DCI  CNBOP-PI 8/ 2013.

okres waż noś ci ś w iadectwa: od 25.06.2013 r . do 24.06.2018 r.
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECI WPOZAROWEJ

im. Jazefa Tuliszkowskiega

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefÓw  k/ ot w ocka.  u | '  Nadw iś lańska 213

ś wnoEcrwo DoPUszczEN | A
Nr 157812OL3

DANE TECHN| cZNE lDENWF| KUJĄCE WYRoB

Gaś nica prmzkoun
typ CP-6XABC

Wyrób speł nia wymagania pkt . 7.t  zał ącznika do rozporządzenia Minist ra Spraw Wewnętrznych
i Administ racj i z dnia 20 czerwca 2Ń7 r. w sprawie wykazu wyrobów s| uż ących zapewnieniu bezpieczeństwa
pub| icznego lub ochronie zdrowia i ż ycia oraz mienia, a takż e zasad wydawania dopuszczenia Ęch rryrobów do
uż ytkowania (Dz. U. Nr t43, wz. t@2| , wprmadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia
27 kwietnia 2010 r. { Dz. U. Nr 85 poz. 553}

Zakres stosowania do gaszenia poż arów grupy A, B i C

Masa cat kow it a ok,9,4 kg

Masa ś rodka gaś niczego 6kg

Rodzaj  ś rodka gaś niczego proszek gaś niczy PU LVEX ABc STAN DARD

Czas dział ania min. 12 s

Czynnik roboczy arot

Ciś nienie robocze w temperaturze 20"C 15 bar

Ciś nienie próbne zbiornika 25 bar

Zakres temperatur  stosowania -  20"c +  60"c

MinimaI na skutecznoś ć  gaś nicza poż ar testowy 21A i 1138

WARUNKI  DODATKOWE I  UWA6I :

Zgodnie z s 17 rozporządzenia Minist ra Sprauł W il,ęł rznych i Administ racj i z dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie
wykazu wyrobów sł uż qcych zapewnieą iy. .bę7p1* ,zeństwa pubt icznego | ub ochronie zdrowia iż ycia oraz mienia,
a takż e zasad wydawania dopuszczenia iych,wyrobów: do uż ytkowania (Dz. U. Nr 143, poz' LOO2, z póź n. zm.)  wyrób
powinien być  oznakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej  i dodatkowo numerem niniej szego ś wiadectwa.
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