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Cabluri & Regulament privind produsele de Construcţii

Regulamentul privind produsele de construcţii 305/2011, care a intrat în 
vigoare în iulie 2013, reglementează introducerea pe piaţă și distribuirea
produselor pentru construcţii, aplicanduse la toţi membrii UE. Scopul 
este să crească siguranţa în clădiri prin reglementarea unui sistem 
uniform de clasificare a caracteristicilor materialelor rezistente la foc.

Regulamentul privind produsele pentru construcţii prevede că toate 
cablurile care sunt permanent instalate în clădiri trebuie să aibă un 
marcaj CE și o Declaraţie de Performanţă (DoP).

Declaratie de performanta (DoP)

Cablurile sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul privind 
produsele pentru construcţii conform comportamentului lor de foc. 
Acestea au fost împărţite în șapte clase de protecţie la foc, unde  
criteriile sunt dezvoltarea flacări și propagarea caldurii. Aca-se refera 
pentru non-inflamabile și Fca-(foarte inflamabil) cea mai proastă clasă. 
Există, de asemenea, clasificări suplimentare s, d și a. s evaluează 
emisia de fum, d picăturile arzătoare și a aciditatea gazelor produse 
prin arderea cablurilor.

Pe site-ul nostru, veţi găsi o serie de întrebări frecvente și o imagine  
de ansamblu clasificarea produselor în conformitate cu Regulamentul 
privind produsele pentru construcţii cu documentele adecvate pentru  
a putea fi descărcate. Există două modalităţi de a găsi documentele 
relevante:

1. Folosind numele produsului in tabel 

2.  Prin lista de articole LAPP/numar comanda (articole CPR) 

Există mai multe DoP-uri disponibile pentru un produs. Dacă acesta 
este necesar, acestea sunt incluse într-un așa-numit pachet CPR. Pentru  
a obţine DoP asociate livrării dvs., vă rugăm să consultaţi numărul 
documentului DoP sau codul unic de identificare al tipului de produs, 
care sunt ambele menţionate în etichetă.

www.lappkabel.com/cpr

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Declaration of Performance 
According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 

____________________________________________________________________________ 
 

Dokument-Nr. 
Document-no.    

UILCPRDoP17_0014150-1_A 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
Unique identification code of the product type 

OELFLEX_CLASSIC_100_H-1 
 

2. Verwendungszweck  
Usage 

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das 
Brandverhalten 

Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements 
 

3. Hersteller 
Manufacturer 

U.I. Lapp GmbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 25 

D-70565 Stuttgart 
 

4. System  zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
System of assessment and verification of constancy of performance 

 
System 1+ 

 

5. Diese Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, das von der harmonisierten Norm EN 13501-6 erfasst ist 
This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard EN 13501-6 

 

 
6. Produktzertifizierungsstelle 

product certification body 
No. 0366 

 
  

7. Erklärte Leistung 
Declared Performance 

  

Wesentliche Merkmale 
Essential characteristics 

Leistung 
Performance 

Harmonisierte technische Spezifikation 
Harmonized technical standard 

Brandverhalten 
Reaction to fire Cca-s2-d2-a1 

 
 

EN 50575:2014 + A1:2016 

Gefährliche Stoffe 
Hazardous substances NPD 

 

8. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 7. 
The performance of the referred product in paragraphs 1 is in conformity with the declared performance in Section 7. 

 

 
Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers. 
This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in section 3. Manufacturer.   
 

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:  
Signed for and in name of the manufacturer by: 
 
         
Stuttgart, 01/04/2017 
U.I.Lapp GmbH  
Leiter Kabelentwicklung 
Head of Cable Development     i.A. Harry Pfeffer 

Marcaje, etichete-CE

Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca

Daca un produs nu respecta regulamentul produselor de constructii, 
Producatorul va oferi o declaratie de performanta a produsului.

Odată creată o declaraţie de performanţă, CE-marcaje producătorul 
trebuie să o aplice produsului. Acest lucru este realizat prin etichetare.

Exemplu de eticheta
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