Reakcja na raport klasyfikacji ogniowej

№ 12685C
Właściciel raportu klasyfikacyjnego
ALUTHERMO S.A.
Rue Principale 93b
B-4790 BURG-REULAND
BELGIA

Wstęp
Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną produktowi:
"Aluthermo Quattro" stosownie do procedur podanych w normie EN 13501-1:
2002: Klasyfikacja ogniowa wyrobów konstrukcyjnych i elementów budowlanych
– Część 1: klasyfikacja wykorzystuje dane z reakcji na próby ogniowe.

Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z 5 stron
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1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU
a) Właściwości i zastosowanie ostateczne
Produkt "Aluthermo Quattro" jest definiowany jako " elastyczna izolacja cieplna".
Jego klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań finalnych:
"Używanie do izolacji cieplnej dachów i ścian".
b) Opis
Produkt "Aluthermo Quattro" jest wielowarstwową, odblaskową, półsztywną pianką
izolacyjną, zbudowaną z następujących warstw:
1. Warstwa polerowana i obrobiona antykorozyjnie, folia aluminiowa, grubość
30 mikronów, z lakierem nitro-celulozowym: 81 g/m2
2. Warstwa ażurowa, pęcherzyki suchego powietrza zamknięte w
ognioodpornym polietylenie, grubość 150 mikronów, średnica 10mm
wysokość 4mm: 138 g/m2
3. Warstwa folii aluminiowej, grubość 10 mikronów z powłoką PE po obu
stronach: 108 g/m2
4. Polietylenowa pianka ogniotrwała, niezwilżalna wodą, grubość 3mm,
gęstość 25 kg/m3: 75 g/m2
5. Warstwa folii aluminiowej, identycznej jak w punkcie 3
6. Warstwa polietylenu z pęcherzykami suchego powietrza, identyczna jak w
punkcie 2
7. Warstwa folii aluminiowej, identycznej jak w punkcie 1

Wartości nominalne
Całkowita grubość (mm)

10

Całkowita masa na jednostkę
powierzchni (g/m2)

729

Montaż i mocowanie: Produkt został przyśrubowany na deskę silikatową grubości
12mm o gęstości 870 kg/m3. Produkt był badany bez złączy. Krawędzie folii i naroża
złączy były zabezpieczone folią aluminiową. Patrz Załącznik 1.
2. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH PRÓB I WYNIKI BADAŃ
UZASADNIAJĄCE NINIEJSZĄ KLASYFIKACJĘ
a) Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Numer raportu

Metoda badawcza

WFRGENT N.V.
Gandawa, Belgia
WFRGENT N.V.
Gandawa, Belgia

ALUTHERMO S.A.

12685A

ALUTHERMO S.A.

12685B

EN 13823
(luty 2002)
EN ISO 11925-2
(luty 2002)
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b) Wyniki przeprowadzonych badań
Wyniki

Metoda badań

Parametr

Liczba
prób

Kryteria dla Klasy
B-s1, d0
Parametry Parametry Parametry Parametry
ciągłe
zgodne
ciągłe
zgodne
Średnia

EN ISO 11925-2 (*)
30s próba płomieniem:
Ekspozycja powierzchni: Fs < 150mm
- strona czołowa
zapłon bibuły filtracyjnej

6

(-)
(-)

Tak
Nie

(-)
(-)

(-)
(-)

Ekspozycja krawędzi:
- strona czołowa

Fs < 150mm
zapłon bibuły filtracyjnej

6

(-)
(-)

Tak
Nie

(-)
(-)

(-)
(-)

EN 13823

FIGRA0,2 MJ (W/s)
FIGRA0,2 MJ (W/s)
LFS<krawędź
THR600s (MJ)
2 2
SMOGRA (m /s )
2
TSP600s (m )
Płonące kropelki/cząstki
f < 10s
f > 10s

31
(-)
(-)
2,6
1
30

(-)
(-)
Tak
(-)
(-)
(-)

< 120
(-)
(-)
< 7,5
< 30
< 50

31
(-)
(-)
2,6
1
30

(-)
(-)

Tak
Nie

(-)
(-)

(-)
(-)

(-)
(*)

3

Nie ma zastosowania
Materiał nie topił się ani nie odrywał się od palnika

3. KLASYFIKACJA I ZAKRES ZASTOSOWAŃ
a) Referencje i zakres zastosowań
Niniejsza klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z klauzulą 10.6 normy EN
13501-1: 2002.
b) Klasyfikacja
Produkt "Aluthermo Quattro" w odniesieniu do swej reakcji na swe zachowanie
"ogniowe" jest klasyfikowany jako:
Zachowanie ogniowe

Wytwarzanie dymów

Płonące cząstki

B

s1

d0

c) Zakres stosowania
Niniejsza klasyfikacja w odniesieniu do produktu opisanego w § 1b obowiązuje dla
następujących warunków zastosowań ostatecznych:
y

Zamocowanie i podłoże: przyśrubowany do wszelkiego rodzaju podłoża, o
odporności ogniowej A2 lub lepiej, gęstości równej lub większej niż 870 kg/m3 i
grubości równiej lub większej niż 11mm.

y

Bez miejsc pustych.
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y

Bez złączy.

y

Z zabezpieczeniem krawędzi odcięcia i złączy narożnych.

Klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów produktu:
y

Nominalna grubość: 10mm

y

Nominalna masa na jednostkę powierzchni: 729 g/m2

4. OGRANICZENIA
W czasie gdy opublikowana została norma EN 13501-1 (luty 2002), nie wydano żadnej
decyzji odnośnie okresu ważności raportu klasyfikacyjnego.
5. OSTRZEŻENIE
Niniejszy raport klasyfikacyjny nie stanowi ani zatwierdzenia typu ani też atestu
produktu.
Stosownie do Rekomendacji 001rev2 Ogniowej Grupy Sektorowej, włącza się poniższe
oświadczenie:
"Klasyfikacja przyznana w niniejszym raporcie przedmiotowemu produktowi jest
stosowna do deklaracji zgodności (declaration of conformity) wystawionej przez zespół
certyfikacyjny w ramach kontekstu systemu 1 atestacji zgodności i oznakowania CE
odpowiednio do Dyrektywy dot. Produktów Konstrukcyjnych, jako że pobieranie prób
było dokonane przez uznany organ".
Raport

Nazwisko

Podpis (*)

Data

Opracowany przez

Inż. Frans DUTRIEUE

podpis nieczytelny

pieczątka 16.04.2007:

podpis nieczytelny

pieczątka: 16.04.2007

Sprawdzony przez Prof. Dr Ir. Paul VANDEVELDE
(*) W imieniu i na rzecz "WFRGENT N.V."

EN 13501-1 B-C-D WG 2E*

Niniejszy dokument jest wersją oryginalną raportu klasyfikacyjnego i został sporządzony
w języku angielskim.
Niniejszy raport może być używany jedynie literalnie i jako całość dla potrzeb publikacji.
Odnośnie publikacji jakiegoś tekstu, w którym niniejszy raport miałby być wspomniany,
należy uzyskać naszą uprzednią zgodę.

WFGENT jest spółką wydzieloną z Uniwersytetu w Gandawie (Gent),
uprzednio Laboratorium Technologii Paliw I Transportu Ciepła – Wydział Bezpieczeństwa Pożarowego

Raport klasyfikacyjny № 12685C
strona 5 z 5

logo: warringtonfiregent
bezpieczeństwo globalne

Załącznik 1
Warunki techniczne montażu (*)

Long wing

=

długie skrzydło

Short wing

=

krótkie skrzydło
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