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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 2l19lP
badania odporności na zapalenie.

I.Próbka * Ńład tapicerski: Tkanina LS-8 - wypełnienie - pianka poliuretanowa standardowa
T-30

2. P r oducent-Zle ceniodaw c a - P.H. ,rSTEl\[1;l Stefan Boczyło
ul. Towarowa22A
58-100 ŚwtoNtcł

3. Dokumenty identy./ikujqce próbĘ - zlecenie + opisana próbka.

4. Sposób przeprowadzenia badań - wg: PN-EN 1021-1:2014

5. Zastosowane źródło ognia: tlący papieros

6.Iłynik badania - PoZYTYWFI-Y

Prowadzący badania

/mgr inż. Jacek
Fn[;r;i ;""rii}ł.:];1

Atest zawiera 2 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącmie do badanego układu tapicerskiego. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze być powielany inaczejjak tylko w całości.
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str. ż
ATEST Nr 2/19/P
badań zapalności

ARKUSZ WYNIKOW BADANIA ODPORNOŚCI NA ZAPALENIE

Badane materiałv - układ tapicerski (od spodu): pianka poliuretanowa standardowa T-30
+ tkanina LS-8

!. Zastosowane źródło ognia: tlący papieros

2. Warunki klimatyzacji próbek i materiałów prlmocniczych:

temperatura
wilgotność
czas

- 20"C
-55Yo
- 24h

3. Wyniki badania - brak zapłonu

Wyniki powyzszego badania odnoszą się lylko do zapalności układu materiałów poddanych badaniorn w określonych
warunkach; nie są przeznaczone do ocenl,pełnego potenc.jalnego zagrożenia pozarowego uźltl,ch materiałórv.

Kryteria
Papieros

Uwagi
1 2

KrYeria
tlenia

Niebezpieczne rozprzestr zeniając e si ę spal ani e NIE NIE Próba l czas t]enia papierosa
ll min 03 s

Po tym czasie papieros zgasł i wypalil
się w połowie dhrgości-
Pńba 2 - czas tlenia papierosa
26 min, 20 s

Papieros wypalił się do końca (na crrłej
długości.)

Zniszczetie układu badane go NIE NIE
Tlenie do granic pfóbki NIE NIE
Tlęnie na całej grubości NIE NIE
Tlenie ponad 1 godzinę NIE NIE Maksymalny zakres

miszczęnia układu na:W badaniu końcowym, obecność alrtywnego tlenia NIE NIE

Kryteria
palenia Wystąpienie płomieni NIE NIE

cz. poziomej
(n]m)

cZ. ptoilo\yej
(nm)

dł. sZ. gł. dł. SZ. gł.

65 13 6 60 20 4

Badania przeprowadził .
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