
Decl aration of performance: DoP 7041 /  
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 7041 
 
According Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011  
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

 

1. This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the 
harmonized standard EN 13501-6 / Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych dotyczy wyrobu 
budowlanego, który jest objęty normą zharmonizowaną EN 13501-6 
 

2. Unique identification code of the product-type: / Kod identyfikacyjny produktu: H1Z2Z2-K 
 

3. Product designation / Nazwa produktu: HIKRA SOL 
 

4. Intended application / Zamierzone zastosowanie:  
Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements / 
Kable do zastosowań ogólnych w konstrukcjach budowlanych z uwzględnieniem wymagań w 
zakresie określonej reakcji na ogień 
 

5. Manufacturer / Producent: HIS Renewables GmbH, Siemensstraße 4, 64760 Oberzent, Germany 
 

6. System of assessment and verification of constancy of performance / System oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych: System 3 
 

7. Product certification body / Jednostka certyfikująca:  TÜV Rheinland InterCert Kft., No. 1008 
Test report / Raport z badań: 28252739 001 

8. Declared performance / Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Essential characteristics 
Podstawowa charakterystyka 

Performance 
Ocena 

Harmonized technical standard 
Norma techniczna 

Fire behaviour 
Reakcja na ogień 

Dca s2 d2 a1 EN 50575:2014+A1:2016 

Hazardous substances  
Substancje niebezpieczne 

NPD - 

 
9. The performance of the referred product identified in point 1 and 2 is in conformity with the 

declared performance in point 8 / Właściwości użytkowe wyrobu, o których mowa w pkt 1 i 2, są 
zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.  

 

The sole responsibility for the preparation of this declaration of performance is that of the 

manufacturer mentioned under point 5 / Wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie niniejszej 

deklaracji właściwości użytkowych ponosi producent wymieniony w pkt 5. 

Signed for and in name of the manufacturer by / Podpisano w imieniu producenta : 
 
      
Oberzent, 06.07.2020         
(Place, date)    Sebastian Holzer 
( Miejsce, data)    Managing director / Dyrektor Zarządzający 

HIS Renewables GmbH 

Siemensstraße 4 ● 647460 Oberzent ●Germany ● +49 60689314400 ● www.his-solar.com 


