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Niniejszy raport klasyfikacyjny sklada sie z pieciu stron i dwu stronicowego zalEcznika,
moze by6 uzywany lub powielany wylqcznie w calosci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadanq ksztaftownikom z PVC systemu
ALUPLAST zgodnie z procedurami podanymiw EN 13501-1:2007.

2. szczeg6lowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Ksztaltowniki z PVC systemu ALUPLAST do produkcji okien i drzwi.
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2.1 Opis wyrobu
Wyr6b opisano ponizej.

Opis wyrobu:

Ksztaftowniki z PVC systemu ALUPLAST do produkcji okien idrzwi'

Sq to ksztaltowniki produkowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)' koloru

bialego z dodatkami (modyfikatory' stabilizatory oraz pigmenty)

Producentem ksztaltownik6w systemu ALUPLAST jest Zleceniodawca

Rvsunek ksztaltownik6w przedstawiono w zalaczniku.

3. Raporty z badaf lwyniki badari stanowi4ce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badai

Nazwa laboratoriilm Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr lvletoda badania

Laboratorium
Badai Ogniowych

ITB
ALUPLAST Sp. z o.o.

NP-1 '183i23-74l10 PN-EN ISO 1  1925-2

NP-1 183/34-52110 PN.EN ,13823
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Wyniki badai

Wyniki

Liczba

badan
Parametr[,4etoda badania Zgodnosc z

paramelrem

Parametr
oqgly -
wanosc

srednia (m

Rozprzestzenlanle

plomieni F" < 150 mm
PN-EN lso 11925-2

Oddzialywanie Plomienia
powierzchniowe i krawedziowe

Ekspozycja 30 s Plonqce kroPle/cz4stki

FIGRA o.:r,rr

PN-EN 13823

FIGRA o,+u,r

LFS < edge

THR6oos [MJ]

Sl\,4OGRA [m2ls1

163,4TSPeoo, [m2]

PlonEce kroPle/czastki

(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacia ijei zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostala okreclona zgodnie z EN 13501-1:2007

4.2 Ktas\llikacia

Ksztaftowniki z PVC systemu ALUPLAST do produkcii okien i drzwi w zakresie reakcir na

ogieir uzyskaty klasy'fikacje:

B1

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyr6b uzyskat dodatkowE klasyfikacjQ:

s l

ze wzgledu ni. wystgpowanie plonacych kropli/czqstek' wyrob uzvskal dodatkowq

klasyfikacje:

Format klasyfikacji w zakresie reakcji
izolacji przewodow, jest nastQpujAcy:

na ogieh dla wyrobow liniowych do termlcznej

t j . :  BL-s1 ,d0

Niniejsza klasyfikacja obowiqzuje do zastosowai kohcowych zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrob'u

,,niezapalnego, nie kapiAcego inieodpadajEcego pod wpbryr'em ognra oraz

nierozprzestrzeniajAcego ognia" wg Rozporz4dzenia lvlinistra lnfrastruktuty zdnia 12

kwietnia 2002 r. (Dz. U Nr' 75' poz 690 z po2niejszy"r,i zmranamr)

d0

Plonace kropleWydzielanie dYmuWlaSciwo6ci ogniowe
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4.3 Zakreszastosowanla

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujqcych parametfow okreslajecych wyrob:

- opis wyrobu wg P. 2.1,

- ksztaltowniki z PVC systemu ALUPLAST do produkcji okien i dzwi mogE byc

stosowane na wszyslkich podkladach o klasach reakcji na ogiell A1 i42 oraz na

plytach gipsowo-kartonowych' mocowane bezposrednio do element6w o klasach

reakcji na ogieir Al i42 lub w dowolnej odleglo6ci od nich

5t5

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostal wydany w 2 egzemplatzach Poswiadczone kopre

mogE byc wydane ptzez Zaklad Badai Ogniowych ITB wylEcznie na wniosek Wlasciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani cert!'f ikatu wyrob"'

Podpisal Zaakceptowal

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dop6ki:

- nie zostanielmieniona metoda badania,

- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub

* zmiany konstrukcyine i materialowe

zastosowania okreslonego w p 43

Mariusz Zolnik

HY,*'�trffiffitr"li*"

aprobata techniczna wYrobu,

nie wykraczaja poza granice obszaru

KIEROWNIK
Alradu Badatr OS!.iowych

dr Andnel Borowy

2. Ba iej Papis


