
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

DoP: 0092  

dla kołki raﾏowe fisIher SXR/SXRL (ŁąIzﾐiki tworzywowe do zastosowaﾐia w Hetoﾐie i w ﾏuraIh) – PL 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DoP: 0092  

2. Zamierzone zastosowanie: Do zastosowaﾐia w systeﾏaIh fasadowyIh, luH  podwieszaﾐia eleﾏeﾐtów, które wpływają 
ﾐa staHilﾐość systeﾏu, zoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeksy B 1 do B 5 

3. Producent:   fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Niemcy  

4. Upoważﾐioﾐy przedstawiIiel:   --  

5. System(-yぶ oIeﾐy i weryfikaIji stałośIi właśIiwośIi użytkowyIh:  2+ 

6. Europejski dokument oceny:   ETAG 020, 2012-03 

Europejska ocena techniczna:  ETA-07/0121; 2017-03-30 

Jednostka dsoceny technicznej:  DIBt 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:   1343 – MPA Darmstadt 

7. Deklarowaﾐe właśIiwośIi użytkowe:   

    OIhroﾐa przeIiwpożarowa (BWR 2) 

 ReakIja ﾐa ogień: spełﾐiają wyﾏagaﾐia dla klasy A1 

 Odporﾐość ﾐa działaﾐie ogﾐia: ZoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks C 2 

    BezpieIzeństwo i dostępﾐość  (BWR 4), Wytrzyﾏałość ﾏeIhaﾐiIzﾐa i staHilﾐość osadzeﾐia (BWR 1)   

 Nośﾐość IharakterystyIzﾐa ﾐa wyrywaﾐie i śIiﾐaﾐie: ZoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeksy C 1, C 3 – C 20 

 Nośﾐość IharakterystyIzﾐa ﾐa ﾏoﾏeﾐt zgiﾐająIy: ZoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks C 1 

 PrzeﾏieszIzeﾐia pod wpływeﾏ oHIiążeń śIiﾐająIyIh i wyrywająIyIh: ZoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeksy C 

2 

 Odstępy kotew i wyﾏiary złąIza: Zobacz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks B 3 – B 4 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  ---  

WłaśIiwośIi użytkowe określoﾐego powyżej wyroHu są zgodﾐe z zestaweﾏ deklarowaﾐyIh właśIiwośIi użytkowyIh. 

Niﾐiejsza deklaraIja właśIiwośIi użytkowyIh wydaﾐa zostaje zgodﾐie z rozporządzeﾐieﾏ ふUEぶ ﾐr ンヰ5/ヲヰヱヱ ﾐa wyłąIzﾐą 
odpowiedzialﾐość produIeﾐta określoﾐego powyżej.  

W iﾏieﾐiu produIeﾐta podpisałふ-a):  

Andreas Bucher, Dipl.-Ing.     Wolfgang Hengesbach, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

   

Tumlingen, 2017-04-06 

- Niﾐiejsza DeklaraIja WłaśIiwośIi UżytkowyIh została przygotowaﾐa w różﾐyIh językaIh. W razie wątpliwośIi w 
interpretacji, wersja angielska jest zawsze miarodajna.  

- Dodatek zawierająIy doHrowolﾐe i uzupełﾐiająIe iﾐforﾏaIje w języku aﾐgielskiﾏ, ふﾐeutralﾐe językowoぶ a wykraIzająIe 
poza wymagania prawne. 

 



Specific part 

1" Technical description of the product "
" Vjg" hkuejgt" htcog" hkzkpi" kp" vjg" tcpig"UZT":." UZTN" :."UZT" 32."UZTN"32" cpf"UZTN"36" ku" c"

rncuvke"cpejqt"eqpukuvkpi"qh"c"rncuvke"unggxg"ocfg"qh"rqn{cokfg"cpf"cp"ceeqorcp{kpi"urgekhke"
uetgy"qh"icnxcpkugf"uvggn."qh"icnxcpkugf"uvggn"ykvj"cp"cffkvkqpcn"Fwrngz/eqcvkpi"qt"qh"uvckpnguu"
uvggn0"

" Vjg" rncuvke" unggxg" ku" gzrcpfgf" d{" uetgykpi" kp" vjg" urgekhke" uetgy" yjkej" rtguugu" vjg" unggxg"
cickpuv"vjg"ycnn"qh"vjg"ftknngf"jqng0"

" Vjg"rtqfwev"fguetkrvkqp"ku"ikxgp"kp"Cppgz"C0"

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

" Vjg"rgthqtocpegu"ikxgp"kp"Ugevkqp"5"ctg"qpn{"xcnkf"kh"vjg"cpejqt"ku"wugf"kp"eqornkcpeg"ykvj"vjg"
urgekhkecvkqpu"cpf"eqpfkvkqpu"ikxgp"kp"Cppgz"D0"

" Vjg" xgtkhkecvkqpu" cpf"cuuguuogpv"ogvjqfu" qp"yjkej" vjku" Gwtqrgcp"Vgejpkecn" Cuuguuogpv" ku"
dcugf" ngcf" vq" vjg" cuuworvkqp" qh" c" yqtmkpi" nkhg" qh" vjg" cpejqtu" qh" cv" ngcuv" 72" {gctu0" Vjg"
kpfkecvkqpu" ikxgp" qp" vjg" yqtmkpi" nkhg" ecppqv" dg" kpvgtrtgvgf" cu" c" iwctcpvgg" ikxgp" d{" vjg"
rtqfwegt."dwv"ctg"vq"dg"tgictfgf"qpn{"cu"c"ogcpu"hqt"ejqqukpi"vjg"tkijv"rtqfwevu"kp"tgncvkqp"vq"
vjg"gzrgevgf"geqpqokecnn{"tgcuqpcdng"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"yqtmu0"

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 
" Vjg"guugpvkcn"ejctcevgtkuvkeu" tgictfkpi"ogejcpkecn" tgukuvcpeg"cpf"uvcdknkv{"ctg" kpenwfgf"wpfgt"

vjg"Dcuke"Yqtmu"Tgswktgogpv"Uchgv{"kp"wug0"

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance

Tgcevkqp"vq"hktg" Cpejqtcigu"ucvkuh{"tgswktgogpvu"hqt"
Encuu"C"3"

Tgukuvcpeg"vq"hktg" Ugg"Cppgz"E"4"

3.3 Safety and accessibility (BWR 4) 

Essential characteristic Performance

Ejctcevgtkuvke"tgukuvcpeg"hqt"vgpukqp"cpf"ujgct"nqcfu" Ugg"Cppgzgu"E"3."E"5"Î"E"42"

Ejctcevgtkuvke"tgukuvcpeg"hqt"dgpfkpi"oqogpvu" Ugg"Cppgz"E"3"

Fkurncegogpvu"wpfgt"ujgct"cpf"vgpukqp"nqcfu" Ugg"Cppgz"E"4"

Cpejqt"fkuvcpegu"cpf"fkogpukqpu"qh"ogodgtu" Ugg"Cppgz"D"5."D"6"

3.4 General aspects 
" Vjg" xgtkhkecvkqp" qh" fwtcdknkv{" ku" rctv" qh" vguvkpi" vjg" guugpvkcn" ejctcevgtkuvkeu0" Fwtcdknkv{" ku" qpn{"

gpuwtgf"kh"vjg"urgekhkecvkqpu"qh"kpvgpfgf"wug"ceeqtfkpi"vq"Cppgz"D"ctg"vcmgp"kpvq"ceeqwpv0"
" "
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4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

" Kp"ceeqtfcpeg"ykvj"iwkfgnkpg"hqt"Gwtqrgcp"vgejpkecn"crrtqxcn"GVCI"242."Octej"4234"wugf"cu"
Gwtqrgcp"Cuuguuogpv"Fqewogpv"*GCF+"ceeqtfkpi"vq"Ctvkeng"88"Rctcitcrj"5"qh"Tgiwncvkqp"*GW+"
Pq"52714233"vjg"crrnkecdng"Gwtqrgcp"ngicn"cev"ku<";916851GE0"

" Vjg"u{uvgo"vq"dg"crrnkgf"ku<"4-"
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