FIW München
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V.
[Instytut Badawczy Izolacji Cieplnej, Towarzystwo Zarejestrowane] Monachium
Notified Body (uznane miejsce kontroli) 0751 według BauPG

Badanie charakterystyki poŜarowej według normy DIN 4102-1,
maj 1998, klasa materiałów budowlanych B2
Zapalność przy bezpośrednim oddziaływaniu płomieni
Świadectwo z badań Nr: H.3-19/06
Zleceniodawca:

Linzmeier Bauelemente GmbH
07613 Heideland bei Eisenberg, Turyngia

Określenie materiału: „LINITHERM PGV”
Opis materiału:
Materiał termoizolacyjny z poliuretanowego tworzywa piankowego
sztywnego (PUR/PIR) według normy DIN EN 13165 z obustronnymi
warstwami wierzchnimi z włókniny mineralnej o grubości około 0,4 mm.
Towar taśmowy PUR. Środek porotwórczy: pentan.
Dopuszczenie ogólne ze strony nadzoru budowlanego Nr: Z-23.15-1436.
Grubość znamionowa: 60 mm.
Pochodzenie próbek: Próbki zostały pobrane przez pracownika FIW w dniu 19.10.2005 w zakładzie
producenta w Heideland.
Przygotowanie próbek: Dla kaŜdego rodzaju poddawania działaniu płomieni wycięto z materiału 5
próbek wielkości 190 x 90 mm o grubości znamionowej i przechowywano
przez co najmniej 14 dni w klimacie normalnym według normy DIN 5001423/50-2.
Badanie:
Charakterystykę poŜarową wyznaczono według normy DIN 4102-1, wydanie
maj 1998. Badanie odbyło się według rozdziału 6.2.5.2 (poddawanie krawędzi
działaniu płomieni) oraz 6.2.5.5. (krawędź przednia próbki), za kaŜdym razem
bez przechowywania.
Wyniki badań:
Poddawania
działaniu płomieni
według rozdziału
Nr próbki
Zapłon (s)
Osiągnięcie
przeciwwskaźnika.
przy 150 mm (s)
Największa
wysokość.
płomienia (cm)
Samozgaszenie
płomienia (s)
Zapłon bibuły
filtracyjnej (s)

6.2.5.2

6.2.5.5

Warstwy zewnętrzne

PUR
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Nie
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Nie

Nie

Nie

Nie
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Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wytwarzanie
dymu

silne

niewielkie

Szczególne obserwacje: Ocena:
Badany materiał budowlany spełnia wymagania klasy materiałów
budowlanych B2 – normalnie zapalnych według normy DIN 4102-B2,
poniewaŜ przeciwwskaźnik nie został osiągnięty przez wierzchołek płomienia.
Materiał budowlany uznaje się za niepalny opadając/ociekając.
Wskazówki ostrzegawcze:
Wyniki badań nie mogą zostać przeniesione na inne pokrycia warstwami lub podłoŜa ani na
połączenia z innymi materiałami budowlanymi. NaleŜy je wykazać odrębnie.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zachowania się próbek produktu budowlanego w
specjalnych warunkach badań w trakcie badań; nie naleŜy ich rozumieć jako jedyne kryterium oceny
potencjalnego zagroŜenia poŜarowego produktu budowlanego w przypadku zastosowania.
Niniejsze świadectwo badań jest waŜne do 28 lutego 2011.
Gräfelfing, dnia 13.02.2006
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Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedmiotów badań. Opublikowanie fragmentaryczne
raportu z badań lub powołanie się na raport z badań jest dozwolone wyłącznie po uprzednim
pisemnym zezwoleniu instytutu Forschungsinstitut für Wärmeschutz , Monachium.
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