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C E NTRU M NAU KOWO.BA DAWCZE
OC H RO NY PRZEC IWPOZAROWEJ

im' JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 Józefów k/otwocka, u|. Nadwiś|ańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 1500/2013

Na podstawie art' 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z2ao9 r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.)

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tu|iszkowskiego- Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek :

Grodkounkie Zak|ady Wyrobów Metalowych s.A.
u|. \łłrocławska 59
4$200Grodkrów

CNBOP-PIB

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnym

spełnia wymagania:

Świadectwo jest ważne pod warunkiem
w umowie nr 1500/DC/CNBOP-Pl8/2013

okres ważności świadectwa:

Gaśnica pos*owa
t}Ę GP4VQABc

Grodkowskie Z'kłady Wyrobów Metalowych S.A.
ul. Wroctawska 59
49-2oo Grodków

Grodkowskie Zakłady WyroMw Metalou,ych s,A.
ul. Wroc{awska 59
49.2oo Grodków

PN.EN 3-7+A1:.2008 Gafuke przenośne C:ęść 7: charakterystykl, wymagania
eksp|oatac1ine i metody badań

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszclenia wyrobu numer L553/2o!l z dnia 19.08.2011 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 58a6lBClL2 z dnia L3.og.2ol2 r. oraz nr 6t25/BC/t2 z dnia 09'01.2013 r. wykonanych w

Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys Nr GP4X.Q.OO.O0 z dnia 04.08.2011 r.
4. Atesty Narodowego lnstytutu ochrony Zdrowia = Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-257a/2a1l z dnia

03.08.2011 r. - proszek ABC Favorit Tertia

przestrzegania prlez wnioskodawcę wymagań zawaĘch

od 15.02.2013 r,
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H Ro NY P RzEc lwpoŻARoWEJ

im. J ozefa Tul iszkowskiego
płŃsrwowY l NsTYTUT BADAW czY

05-420 Jozefow k/otwocka, u|. Nadwiś|ańska 213

Zakres stosowania
Masa całkowita
Masa środka gaśniczego
Rodzaj środka gaśniczego
Czas działania
Czynnik roboczy
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 oC

Ciśnienie próbne zbiornika
Zakres temperatur stosowania
Minimalna skuteczność gaśnicza:

Nr 150012A13

DANE TEcHNlcZNE tDENTYFlKuJĄcE wvnÓg

Gaśnica proszkowa
typ GP.ąXIQABC

- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
- ok. 6,6 kg
- 4kg
. proszek gaśniczy ABC Favorit Tertia
- min.9 s
- azot N2
- 15 bar
- 25 bar
- od -30 do +60 oC

- pożar testowy 13A i 7oB

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
Zgodnie z 917 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca foo7 r. w sprawie
wykazu wyrobów służqcych zapewnieniu bezpłeczeństwa pub|icznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do ułtkowania (Dz' U' Nr 143, poz. 1002, z poźn. zm.) wyrób
powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa'
Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 zaĘcznika do rozponądzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracii
z dnia 20 czenrca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002l, wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia aol:o r. {Dz. u.
Nr 85, poz. 553).
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