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RAPORT KLASYFIKACYJNY NP-1050/08/AK

W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN WYROBU:

Sufit napinany WF-Opak

dla

WI-ASCICI ELA RAPORTU KLASYFI KACYJN EGO:

Grupa DPS Sp. z o.o.

ul. Krakowska 85A

40-391 Katowice

Nr. Umowy : NP. 1050/P/2008/AK

1 Wstqp

Niniejszy raport klasyfikacyjny okreSla klasyfikacjq sufitu napinanego WF - Opak zgodnie z

procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2004.

2 Szczeg6lowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Rodzaj i zastosowanie kofcowe

Sufit napinany WF - Opak. Uzyskana klasyfikacja jest wazna dla zastosowafi koticowych, do

kt6rych stosuje siq scenariusz po2aru wewnQtrznego, z wylqczeniem posadzek

2.2 Opis

Sufit napinany WF - Opak.
- gruboSi 170 pm,

- masa powiezchniowa 221 glm2,

- folia PVC z dodatkiem plastyfikator6w i stabilizator6w

Producent: Renolit A.G., Horchheimer str. 50, D-67547 Worms, Niemcy.

Regon 000063650
Konto BPH S.A. Warszawa nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568

NIP 525-000-93-58
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3 Raporty z badaf i wyniki badaf stanowiqce podstawq klasyfikacji

3.1 Raporty z badaf

Nazwa Iaboratorium Zleceniodawca Raoort z badania Nr Metoda badania

Laboratorium LNE Renolit AG G020458

CEMATEiI

EN ISO 11925-2:2002

G020458

CEMATE/3

EN 13823:2002

3.2 Wyniki badaf

Metoda badania Parametr Liczba
badafi

Wyniki
Parametr
mrerzony,
wartoS6
Srednia

Parametr
zgodnoSci

1 J 4 c

PN-EN ISO 11925-2:
2004
Ekspozycja
powierzchniowa 30 s

Rozprzestrzen ianie plomienr
< 150mm

Plonace kroole

1 2 C)

C)

T

N

EN 13823

FIGRA o,z'a.t

FIGRA o,t ut

LFS < krawgd2

IHRooo" [MJ]

sMoGRAlm2,s2l

ISPooo" [m2]

Plonqce krople/cz4stki

0

0

( - )

0,5

71

(-)

( - )

(-)

T

(*)

(-)

(-)

N

(-): nie dotyczy
T: tak
N: nie
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4 Klasyfikacja ijej bezpo6redni zakres zastosowania

4.1 Powolanie i bezpo5redni zakres zastosowania

Klasyfikacja zostala okre6lona zgodnie z rozdzialem 10 PN-EN 13501-1:2004.

4.2 Klasyfikacja

Sufit podwieszony o nazwie WF-Opak w zakresie reakcji na ogieri, uzyskala klasyfikacjq

podstawowq: B

Ze wzglgdu na wydzielanie dymu, wyr6b uzyskal klasyfikacjg dodatkowq: s2

Ze wzglgdu na wystQpowanie plonqcych kropli i odpad6w statych, wyr6b uzyskal klasyfikacjg

dodatkow4: d0.

Klasyfikacja sufitu podwieszonego o nazwie WF-Opak w zakresie reakcji na ogiefi dla

posadzek: B - s2,d0.

4.3 Zakreszastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowi4zuje dla zastosowafi koricowych zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie oraz jak wyrobu

,,niezapalnego, niekapi4cego pod wplywem ognia" wedlug Rozporzqdzenia Ministra

lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002).

Niniejsza klasyfikacja obowi4zuje dla nastgpuj4cych parametr6w charakteryzujqcych wyr6b:
- plastyfikowany PVC o skladzie takim samym jak wyr6b badany,
- masa powiezchniowa: 221 glm2,
- grubo6d 170 pm,
- r62ne kolory.

Klasyfikacja jest wazna dla nastgpujqcych warunk6w stosowania kohcowego:
- bez podkladu,

- na podkladzie klasy A2 przy zachowaniu odlegloSci od niego co najmniej 40mm,
- sufit napinany przez system mocowania krawqdzi z minimalna sil4 napigcia 30 daN/m folii.
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5 Zastrzeienia
Nadana klasyfikacja pozostaje waZna dop6ki:
- nie zostanie zmieniona metoda badania,
- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
- zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajq poza granice obszaru zastosowania

okre6lonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. PoSwiadczone kopie mogq

by6 wydane przez Zaklad Badai Ogniowych ITB wylqcznie na wniosek Wa6ciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu..

Raport lmiq i Nazwisko Podpis * Data

Opracowanie Bartlomiej Papis fu* 08.09.2008

Weryfikacja Andzei Kolbrecki
lt!--

08.09.2008

* w imieniu i z upowa2nienia Instytutu Techniki Budowlanej
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