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Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień

'l

Wprowadzenie
Niniejszy rapoń k|asyfikacyjny okreś|aklasyfikację pzyznaną Lakierowi Drewnochron Extra Hard Półmat
naniesionemu na parkiet dębowy, zgodnie z procedurami podanymi W normie PN-EN 1350,1-,l +A1:20,10,

KLAsyFIKAcJA W zAKREslE REAKcJI
wg PN-EN 13501-1+A1 :2010
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Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1

Postanowieniaogólne

Wyrób, Lakier Drewnochron Extra Hard Półmat naniesiony na parkiet dębowy o grubości22 mm, jest
określony jako posadzka,

2.2

opis Wyrobu

Wyrób, Lakier Drewnochron Extra Hard Półmat naniesiony na parkiet dębowy W trzech Warstwach: .jedna
Warstwa podkładu
lakier Połysk rozcieńczony rozcieńczalnikiem PUR (4:1), jedna Warstwa lakieru
nawierzchniowego Połysk ijedna Warstwa lakieru nawierzchniowego Półmat, opisano niżej lub podano W
rapońach lub rapońach z badań, będących podstawą klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

-

llośćuzvteqo Iakieru
Liczba warstw lakieru
Grubośó parkietu
Długośćposzczególnych klepek parkietu
Szerokośó poSzczeqólnVch klepek parkietu

Gęstoścparkietu

120m|lm2 na 1 Warstwe
1 (|akier podkładowv) + 2 (lakier nawierzchnioWV)

22mm
350 mm
70 mm
.> 650 kq/m3

Parkiet został przyklejony do podkładu z płyty Włóknisto-cementowej o grubości 8 mm klejem do podłóg

drewnianych.

pońy i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji

3

Ra

3.,t

Rapońy

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Rapoń nr

LaboratoriU m Badania

Drewna, l\4ateriałóW
Drewnopochodnych,

opakowań, l\łebli,
i obrabiarek

Konstrukcji

lnstytutu Technolog

Metoda i data badania
Reguły i data
określania zakresu
zastosowania
EN lSo 9239-1

PPG Deco Polska Sp,

Ul, Kwidzyńska 8

Z o,o,

51-416 Wrocław

3755/2018/S, K
protokół nr

1l3755l2018ls.K

ii

(metoda płyty
promieniującej)

20.02.2019
zastosowanie

Drewna w poznaniu

bezpośredn ie

LaboratorjUm Badania
Drewna, MateriałóW
Drewnopochodnych,

EN lSo 1 1925-2
(metoda dZiałania
pojedynczego płomienia)
2Q.02.2Q19

opakowań,

|\/ebli,

Konstrukc.ii i obrabiarek

lnstytutu Technologii
Drewna w poznaniu

PPG Deco Polska Sp. z o,o.
ul. Kwidzyńska 8
5

,l

-4

,l

6 Wrocław

3755/2018/S,K
protokół nr

2l3755l2018ls.K

zastosowanie

bezpośred nie
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3,2

Wyniki

Liczba

Metoda badania
i numer badania

Parametr

EN lso 9239-1

Krytyczny strumień
cieplny (kwm')

(metoda płyty
promieniUjącej)
A-3755-BoŚ/2o 18/6K

EN lso 1 1925-2
(metoda działania
pojedynczego płomienia)

Ekspozycja powierzchniowa
Czas oddziaływania; 15 s
A-3755-BoŚ/2o 18/7K

badań

Wyniki
Parametr ciągły Zgodnośó
wańośćśrednia (m)
z parametrem
4,60

(-)

0,0

(-)

(-)

TAK

4

Wydzielanie dymU
(%,min)

RoZprzestrzen ian ie
płomienia
Fs ś150 mm
W ciągu 20 s

6

(-)] nie dotyczy

4

Klasyfikacja i jej zakres stosowania

4,'|

Powołanieklasyfikacji
Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN ,l3501-1+A1 :2010.

4,2

Klasyfikacja

Wyrób, Lakier Drewnochron Extra Hard Półmat naniesiony na parkiet dębowy o grubości 22 mm przyklejony
do podkładu z płyty Włóknisto-cementowej o grubości 8 mm klejem do podłóg drewnianych, W zakresie
reakcji na ogień uzyskał klasyfikację:
Cn

Ze Względu na WydzieIanie dymu Wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:
s1
Format klasyfikacji W zakresie reakcji na ogień dIa posadzek.Jest następujący:

Właściwości
ogniowe

Cl

Wydzielanie dymu

s

1

tj.: Cn -s1

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Cn-sl
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4,3 zakreszastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowiązuje wyłącznie dla następujących właściwości
wyrobu:
Lakier zgodny z opisem W punkcie 2.2
Lakier naniesiony na parkiet dębowy o grubości 22 mm igęstości minimum 650 kg/m3.
parkiet przyk|ejony do podkładu z płyty włóknisto-cementowej o grubości 8 mm klejem do podłóg

.
.
o

dreWnianych,

(Sprawozdanie z badań nr 3755/2018/s.K z 20 lutego 2019

r.)

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych:
Wyrób (Lakier Drewnochron Hard Półmat na parkiecie dębowym) używany Wyłącznie (przyk|ejony) na
podkładach |ub posadzkach o k|asie reakcji na ogień A1 |ub A2-sl,d0.

o
o

wyrób (Lakier Drewnochron Hard półmat na parkiecie dębowym) używany w pozycji poziomej z
eksponowaną stroną ku góze,
Og

raniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem Wyrobu,
Dokument jest Ważny pod Warunkiem, że zmianie nie u|egnie skład ani technologia Wytwarzania materiału, ale
nie dłużejniż do dnia 21.02.2024l.

opracoWał
dr Hanna Wróblewska, prof. lTD
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