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Seria: OPINIE PRZYDATNOSCI

Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej

OP-0002/2015

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychow

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporza^dzonej przez Jednostke, Testuja^ca^
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Gasnica wodna mgtowa typu GWM-6x AF

produkowanego przez: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychow

Termin waznosci

Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i qopuszczeh

09 sierpnia 2018 r.

bryg. mgr inz. Jacek Zboina

Jozefow, 10 sierpnia 2015 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 zawiera 12 stron. Tekst Opinii Przydatnosci mozna
kopiowac tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez
elektronicznej) fragmentow Opinii Przydatnosci wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum NaukowoBadawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Paristwowym Instytutem Badawczym.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 nie zaste.puje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB
Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

'%N
CNBOP-PIB

OP-0002/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

strona 2/12

,

SPIS TRESCI

1.

PRZEDMIOT OPINII
Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

W
Um ersj
Po ies a op
sia zc in
da zon ii t
nie a ylk
tej na s o d
we tro o w
rsj nie glą
i o w du
pin ww
ii n .c
ie nbo
up p.
ow pl
aż za
nia zg
do odą
jej wł
sto aśc
so icie
wa la
nia

1.1
1.2

2.

3.

4.

Oznakowanie

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

2.3

Uzytkowanie

TESTOWANIE WYROBU
3.1

Podstawy formalne testowania

3.2

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

3.3

Program i przebieg testowania

3.4

Ocena testowanego wyrobu

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA
4.1

Zasady ogolne

4.2

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

5.

USTALENIA FORMALNE

6.

TERMIN WAZNOSCI

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

X

m

OP-0002/2015 z dnia 10 sierpnia 201 5 r.

CNBOP-PIB

strona 3/12
r-%/

POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1.

PRZEDMIOT OPINII

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
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Przedmiotem niniejszej Opinii jest gasnica wodna mgtowa typu GWM 6x AF, ktora jest
zespotem cisnieniowym sktadaja.cym sie, ze spawanego zbiornika i zaworu z zespotem pulsatora oraz
w^za z dysza^.
Zbiornik gasnicy pokryty od wewnajrz powtoka, antykorozyjna. spetniajacy rol^ pojemnika na srodek
gasniczy. Zastosowany zawor wykonany jest z mosi^znej odkuwki oraz elementow stalowych
odpornych na korozj^. Zawor posiada rowniez przyla^cze kontrolne. Przyta^cze pozwala mierzyc
aktualne cisnienie w zbiorniku poprzez pomiar manometrem kontrolnym.
W gasnicy typu GWM 6x AF srodkiem gasniczym jest woda zdemineralizowana podawana w postaci
mgly wodnej. Czynnikiem napQdowym powoduja^cym wyrzut wody jest spr^zony azot (N2).

Fot. 1 Gasnica wodna mgtowa typu GWM 6x AF

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie
Gasnica wodna mgtowa typu GWM 6x AF przeznaczona jest do gaszenia pozarow:
•

typu A tj. ciaJ statych pochodzenia organicznego (papieru, drewna),

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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typu F tj. pala.cych sie. olejow i tluszczy jadalnych w urza.dzeniach kuchennych.

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Gasnica przewidziana jest do stosowania w pomieszczeniach zamknie.tych w zakresie temperatur od
+5°C do +60°C.
Ostrzezenie: Ostroznie przy gaszeniu urza.dzeri elektrycznych - stosowac tylko do 1000V z odlegtosci
minimum 1m lub wedtug dodatkowej informacji na etykiecie.

3.
3.1
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Parametry techniczne gasnicy:
•

Cisnienie napetniania gasnicy w 20°C

•

P+20 °C w barach:

-

12 bar

Najnizsza / najwyzsza dopuszczalna temperatura zbiornika TS w °C:

-

-30 / +60° C

•

najwyzsze dopuszczalne cisnienie

PS w barach:

-

17,2 bar

•

cisnienie probne zbiornika

PTw barach:

- 27 bar

TESTOWANIE WYROBU

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Gasnica wodna mgiowa typu GWM-6x AF podlega obowia.zkowi uzyskania dopuszczenia do
uzytkowania1 i CNBOP-PIB wydato dla niego w dniu 28.04.2011 Swiadectwo Dopuszczenia nr
0918/2011 potwierdzaja.ce spetnienie wymagah z PN-EN 3-7:2008 Gasnice przenosne - Cze.sc 7:
Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badah zgodnie z pkt. 7.1 Podre.czny sprze.t
gasniczy - Gasnice przenosne zala.cznika do Rozporza.dzenia Ministra Spraw Wewne.trznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuza.cych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.).
Wymagania zasadnicze, o ktorych mowa w §2 procedury testowania wyrobow innowacyjnych
wydanie 2 z dnia 12 marca 2015r., dla przedmiotowego wyrobu sa. okreslone w:
•

Rozporza.dzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah
dla urza.dzeri cisnieniowych i zespotow urza.dzeh cisnieniowych (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz.
2200 z pozn. zm.) wdrazaja.cego postanowienia dyrektywy cisnieniowej nr 97/23/WE,

•

Rozporza.dzeniu Ministra Spraw Wewne.trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow sfuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002, Dz. U. 2010 Nr Nr 85 poz. 553).

Maja.c na uwadze powyzsze, jak rowniez informacje zawarte w dokumentacji technicznej
przedmiotowego wyrobu, zata.czonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu
innowacyjnego stwierdzic nalezy, ze Gasnica wodna mgiowa typu GWM-6x AF powinna spelniac
wymagania okreslone w nizej wymienionych specyfikacjach technicznych:
•

PN-EN 3-7:2008 Gasnice przenosne - Cze.sc 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne
i metody badah,

•

pkt. 7.1 zata.cznika do rozporza.dzenia Ministra Spraw Wewne.trznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sluza.cych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.).

zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1340 z poz. zm.)

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
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Spetnienie przez Gasnice. wodna. mgtowa. typu GWM-6x AF powyzszych wymagan
potwierdzone:
DeklaracJ3 zgodnosci WE zgodnie z dyrektyw^ cisnieniowa. 97/23/WE,

•

badaniami
przeprowadzonymi
przez
Centrum
Naukowo
Badawcze
Ochrony
Przeciwpozarowej - Paristwowy Instytut Badawczy - Sprawozdanie z badan Nr 5059/BA/10
z dnia 31.03.2011 r. wykonanych Zespole Laboratoriow Badah Chemicznych i Pozarowych
BC CNBOP,
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•

•

3.2

Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB nr 0918/2011 z dnia 28.04.2011 r.

Program i przebieg testowania

Testowanie gasnic wodnych mgtowych typu GWM-6x AF odbywato sie. zgodnie z programem
testowania
zatwierdzonym przez Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jednostce Testuj^cej wytypowanej przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.
Testowanie odbywalo sie. w dniach od 08.07.2015 r. do 07.08.2015 r.
Celem testowania byto:

1. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych w budynkach
i pojazdow mechanicznych i w komunikacji drogowej
2. Ocena mozliwosci skutecznego gaszenia pozarow typu A w pocza.tkowej fazie rozwoju/w zarodku,
w trakcie dziatan ratowniczo-gasniczych w budynkach i w komunikacji drogowej
3. Ocena mozliwosci skutecznego gaszenia pozarow typu F w pocz^tkowej fazie rozwoju/w zarodku,
w trakcie dziatan ratowniczo-gasniczych w budynkach
4. Ocena walorow uzytkowych (masa, funkcjonalnosc, mozliwosc obstugi w re.kawicach strazackich),
itp.
Praktyczne testowanie wyrobu odbyto sie. w czasie cwiczeh praktycznych przeprowadzonych
na zmianach stuzbowych w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej zgodnie za zatozeniami miesie.cznego
planu szkolenia dla zmian stuzbowych. Miejscem cwiczeh byto pomieszczenie kuchni
w obiekcie nieuzytkowanej starej siedziby Komendy Powiatowej PSP oraz plac wewne.trzny przed
obiektem.
Cwiczenia na poszczegolnych zmianach zostaty podzielone na dwie cze.sci:

1. W cze.sci pierwszej sprawdzane byto praktyczne uzycie gasnic w zainscenizowanym pozarze oleju
roslinnego w pomieszczeniu kuchni (pozar grupy F). Na kuchence gazowej zasilanej butla^
z gazem propan butan ustawiono naczynie napetnione olejem roslinnym i podczas podgrzewania
na palniku doprowadzono do zapalenia sie. oleju (podczas podgrzewania zastosowano
ogrzewanie warstwy oleju za pomoca^ ptomienia z palnika zasilanego butl$ gazowa. w celu
przyspieszenia procesu zapalenia sie. ttuszczu i zapewnienia wie.kszego bezpieczenstwa
cwicz^cych).

2.

W cze.sci drugiej sprawdzane byto zastosowanie gasnic do pozarow typu A. Na otwartej
przestrzeni w metalowej tacy utozono stos drewna, doprowadzono do zapalenia przy pomocy
palnika gazowego i przeprowadzono proby gaszenia zainscenizowanego pozaru.

Przed rozpocze.ciem testowania produktow z uczestnikami cwiczeh omowiono eel prowadzonych
testow i sposob realizacji poszczegolnych prob. Wyznaczone zostaty osoby odpowiedzialne
za przygotowanie stanowiska z pal^cym sie. olejem, rota realizuja.ca gaszenie pozaru z pomocy
testowanego produktu oraz rota zabezpieczaja.ca z przygotowan^ nawodniona linia gasnicza..
Jeden z uczestnikow cwiczen odpowiedzialny byt za sporza.dzenie dokumentacji zdje.ciowej.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Poszczegolne proby gaszenia zaaranzowanego pozaru oleju roslinnego poprzedzone byfy wymiana^
wskazowek i pogla^dow na temat stosowanej techniki gaszenia oraz ewentualnych trudnosci
i niespodziewanych efektow powstatych podczas dziatan gasniczych.
Xj
Po zakonczeniu prob gaszenia pozaru zarowno oleju jak i w drugiej cze.sci stosow drewna omowiono
z uczestnikami przebieg cwiczen i zebrano od poszczegolnych osob spostrzezenia na temat dziatania
gasnicy w zakresie oceny jej przydatnosci i skutecznosci dziatania w probach gasniczych.

Fot. 1, 2, 3 Gaszenie pozaru oleju roslinnego

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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Fot. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gaszenie pozaru oleju roslinnego - obrazy z kamery termowizyjnej

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
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Fot. 10 Gaszenie stosu drewna

W terminie od 08.07.2015 do 05.08.2015 r. gasnice w ilosci 2 szt. byty umieszczone na pojazdach
pozarniczych GBA STAR 2,5/24 i GBA IVECO 2,5/27 w celu ewentualnego podje_cia dziatan
gasniczych w warunkach rzeczywistych. Podje.cie proby dziatan gasniczych uwarunkowane byto
wystapieniem odpowiednich w ocenie Kierujqcego Dziataniem Ratowniczym warunkow sprzyjaja^cych
zastosowaniu podr?cznego sprz?tu gasniczego (pocza_tkowa faza pozaru,
brak dodatkowych
zagrozeri itp.).

W wyzej wymienionym terminie testowany wyrob zostat uzyty podczas akcji gasniczej w dniu
05.08.2015r. - pozar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Rota gasnicza prowadza^ca rozpoznanie
pozaru bojem uzyta gasnicy po odnalezieniu zrodta ognia. Kieruja^cy Dziataniem Ratowniczym po
otrzymaniu informacji na temat warunkow pozaru od roty gasniczej podja.1 decyzj? o zastosowaniu
gasnicy GWM-6x AF. Pra,d mgty wodnej okazat si? skuteczny i ugasit pozar powstaty na
sktadowanych w pomieszczeniu odpadach (kartony, butelki plastikowe, szmaty, gazety itp.).
Zaobserwowano, ze podanie pra,du mgtowego nie powoduje niepotrzebnego zalania miejsca pozaru
jak rowniez nie powoduje zanieczyszczenia miejsca pozaru pozostatosciami srodka gasniczego.
Skuteczne i sprawne ugaszenie pozaru w zarodku umozliwito i utetwito prac^ ratownikow
w pomieszczeniu. Spalone i nadpalone odpady byty wyrzucane na zewnajrz i tarn przelewane woda,
przy pomocy linii szybkiego natarcia.

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczen praktycznych i dziatan w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego materiatu zdje,ciowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporz^dzonej przez Jednostk? Testuja^ca, stwierdza si? nast^puja^ce wnioski.
W zakresie gaszenia przygotowanych testow pozarowych:
•

•

•
•

•

•
•

testowane gasnice zarowno okazaty si? skuteczne w gaszeniu pozarow zaaranzowanych
grupy A i grupy F;
poszczegolne mechanizmy gasnicy (zawleczka, zawor, w?zyk, pra^downica) byty sprawne
i ich obstuga nie stanowita problemu dla uzytkownikow obstuguja_cych urzajdzenie
w r?kawicach strazackich;
skutecznosc gasnicza stosowanego produktu byta w duzej mierze uzalezniona
od zastosowanej techniki gaszenia oraz doswiadczenia i operatywnosci uzytkownika;
po ugaszeniu pozaru nie stwierdzono dodatkowych zniszczen w pomieszczeniu wynikaja^cych
z zastosowanego srodka gasniczego;
gasnice byty skuteczne w dziataniu zarowno w poczajkowej fazie pozaru (niewielka
temperatura, niewielkie zadymienie, warunki pozaru dla strazaka dosyc bezpieczne)
jak i w fazie pozaru rozwinie_tego (duza temperatura oleju, duze zadymienie
w pomieszczeniu);
nie stwierdzono przypadku nie ugaszenia pozaru przez zastosowana, gasnic?;
nie stwierdzono przypadku wystajaienia braku srodka gasniczego w testowanym produkcie
w czasie poszczegolnych prob gaszenia;

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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•
•
•
•
•

rozpraszana mgta wodna skutecznie odbierata wytworzone cieplo co doprowadzato
do ugaszenia ognia;
nie stwierdzono przypadku zacie.cia si^ mechanizmu obstugi testowanego produktu;
zaobserwowano efekt gasniczy w postaci ,,zdmuchnie.cia ptomienia";
najwie.ksza. skutecznosc gasnicza. produkt osia.gat w momencie
zastosowania
przez uzytkownika zaleceri producenta co do sposobu gaszenia pozaru;
w przypadku zbyt bliskiego podejscia z pra.downica. gasnicy do naczynia wypetnionego
pala.cym si^ olejem nast^powato rozbryzgniecie oleju poza naczynie;
gasnice byty skuteczne w gaszeniu pozarow przygotowanych stosow drewna,
nie zaobserwowano nawrotow palenia ani ubocznych efektow.
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W zakresie uzytkowania:
•

•

•

wskazanie cisnienia w gasnicy na manometrze
pokazywato zero
natomiast
w gasnicy pozostawal jeszcze srodek gasniczy, ktory mozna byto zastosowac do dziatenia
(podawany z mniejsza. intensywnosci^);
stosowanie wyrobu ogranicza sie. do dwoch grup pozarow, co stanowi ograniczenie
uzytkowania wyrobu przez jednostki ochrony przeciwpozarowej, z uwagi na fakt
wyste.powania roznego rodzaju pozarow oraz koniecznosc zapewnienia jednostkom ochrony
przeciwpozarowej mozliwosci ich gaszenia;
stosowanie wyrobu ograniczone jest zakresem temperatur uzytkowania +5°C do +60°C, co
stanowi ograniczenie uzytkowania wyrobu przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

OP-0002/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

4.

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA

4.1

Zasady ogolne
Wnioskuja^cy moze oznakowac wyrob obje.ty niniejsza, opinia^ CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
OPINIA, ktorego wzor przedstawiono w punkcie 4.2.
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Znak TESTOWANIE OPINIA mozna umiescic:

4.2

•

bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposob widoczny,
czytelny i niedaja_cy siQ usuna.c. Ponizej znaku nalezy umiescic numer niniejszej Opinii
Przydatnosci.

•

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, znak
umieszcza sie. na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzysza,cych temu wyrobowi, i/lub karcie katalogowej wyrobu,
instrukcji obstugi wyrobu i innych dokumentach handlowych towarzysza^cych temu wyrobowi.

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

CNBOP-PIB
TESTOWANIE
OPINIA

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

,
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OP-0002/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
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5.

USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywato si$ zgodnie z Procedure, testowania wyrobow innowacyjnych wydanie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 003/T/DA/2015.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzaja.cym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaja.cym
z postanowieh niniejszej Opinii.
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5.3

..

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodawc^ do testowania.

Wyrob obje.ty niniejsza. opinia. podlega wymaganiom rozporza.dzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla urza.dzeh cisnieniowych i zespotow urza.dzeh
cisnieniowych (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2200 z pozn. zm.) wdrazaja.cego postanowienia
dyrektywy cisnieniowej nr 97/23/WE. Spetnienie wymagah zasadniczych wymagah zostato
potwierdzone Deklaracja. zgodnosci WE zgodnie z dyrektywa. cisnieniowa. 97/23/WE wydana. przez
producenta.

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11
5.12

Wyrob obje^y niniejsza. opinia. podlega obowia.zkowi uzyskania dopuszczenia do uzytkowania zgodnie
z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1340 z poz. zm.). Spetnienie przez wyrob wymagah rozporza.dzenia Ministra Spraw Wewne.trznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuza.cych zapewnieniu
bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002, Dz. U. 2010 Nr Nr 85
poz. 553) potwierdza Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB nr 0918/2011 z dnia 28.04.2011 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 nie jest dokumentem zaste.puja.cym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Opinia Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniaja.cym do oznakowania wyrobu innym znakiem
niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej opinii.
Opinia Przydatnosci nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy.
Gwarancji na wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci zobowia.zany jest udzielic
Producent na podstawie odre.bnych przepisow.

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszeh oraz innych dokumentow zwia.zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacje. o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh wynikaja.cych z przepisow o ochronie
wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnieh nalezy do obowia.zkow
korzystaja.cego z niniejszej Opinii Przydatnosci.
Na producencie spoczywa obowia.zek sprawdzenia, czy rozwia.zanie be.da.ce przedmiotem Opinii
Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnieh osob trzecich.

Odpowiedzialnosc za szkode. wyrza.dzona. komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

5.13

CNBOP-PIB udzielaja.c Opinii Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyta,cznych i nabytych.

5.14

CNBOP-PIB moze dokonac zmian w niniejszej Opinii Przydatnosci na wniosek wtasciciela opinii.

5.15

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odre.bnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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i praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego
zastosowania. Opinia Przydatnosci moze bye uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB.

6.

TERMIN WAZNOSCI
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0002/2015 jest wazna do 09 sierpnia 2018 r.
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KONIEC OPINII

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP-PIB
nr OP-0002/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

