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WYNIKI BADAN

1. opis próbki
Klient dostarczył do badań próbki powierzchni papowych pokrytych cienkowarstwową
powłoką IZOL+ o wymiarach: 90x250 mm.

2. Metoda badania
Badanie palności wykonano zgodnie Z normą PN-EN ISo 1]925-2:2011 Badąnia reakcji

na ogień. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu ptomienia. Część 2,'
Badania przy działaniu pojedynczeqo ptomienia. Badane próbki poddano powierzchniowemu
działaniu płomienia przęz okres 15s.

3. Wyniki badań
Zachowanie się próbek podczas badania palności przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1 . Zachowarlie powłoki podczas badania palności

.' Badane próbki spełniajq wymagania zawarte w klasie palności E dla badania palności
wykonanego wg nonny PN-EN ISO 11925-2:2011. W warunkach powierzchniowego
oddziaływania płomienia - w czasie ekspozycji 15 s - zasięg płomienia w kierunku
pionoryym w ciągu 30 s nie przeboczył 150 mm licząc od miejsca i chwili przyłozenia
płomienia.

4. Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się do zachowania próbek do badań wyrobu w szczegolnych
warunkach badania' nie mogą być jedynym kryterium oceny potencjalnego zagroŻenia
pożarowego zasto sowane go wyrobu
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Parametr I 2 3
Warunki i czas dziaŁaniapłomienia Powierzchniowe, I5 s
Czy wystąpił'o zapa|enia powłoki? Nie Nie Nie

Czy wierzchołek płomienia sięga l50
mm, i czas' po jakim to nastąpiło [s] (od

momentu przył'oienia źr ó dła o gnia
Nie Nie Nie

Czy zapalił' się papier filtracyjny? Nie Nie Nie
Zachowanie się próbki Lekkie okopceni e w miej scu pr zyłoźrcnia żr ó dła o gnia


