BESOROLÁSI JELENTÉS
Az égési viselkedés szerinti besorolás a
DIN EN 13501-1 szabvány szerint
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Megbízó:

A jelentés
tulajdonosa:

Mintaanyag:

Wolf Bavaria GmbH
D-91560 Heilsbronn
Gutenbergstrasse 8

FIRE
LABS
Építőanyagok
égési viselkedésének
vizsgálata
Dipl.-Ing. Uwe Kühnast
D-14822 Borkheide
Steinstrasse 18
Tel.: +49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909
E-mail: info@fire-labs.de
Hitelesítő szerv száma: 1507

Wolf Bavaria GmbH
D-91560 Heilsbronn
Gutenbergstrasse 8
Építőelem hullámkartonból
homokkeverékkel töltve

Vizsgált anyag
megnevezése:

„PHONEWELL®”

Érvényességi idő:

2013.05.31.

Megjegyzések:
A dokumentum nem az építési termék típusengedélyezését vagy tanúsítását szolgálja.
A jelen besorolási jelentés nem érvényes, ha a vizsgált építőanyag a helyi építési rendeletek
értelmében (MBO 17. § 3. bek.) építési termékként kerül felhasználásra.
A besorolási jelentés nem helyettesíti a helyi rendelet szerinti, esetlegesen szükséges építésjogi /
építésfelügyeleti igazolást.
A jelentés kétnyelvű formában készült, értelmezési viták esetén a német megfogalmazás a mérvadó.

A jelen jelentés 1-től 3-ig számozott lapokból és 0 mellékletből áll.

Elismert vizsgáló, felügyeleti és tanúsító szervezet
A besorolási jelentéseket csak teljes terjedelmében és kiegészítések nélkül szabad nyilvánosságra
hozni. A módosított hivatkozásokhoz vagy kivonatokhoz a kiállító szervezet visszavonható, előzetes
írásos jóváhagyása szükséges.

Vizsgálati jelentés

2/4 lap

FLT KE2198208

1. A besorolt építőanyag adatai
1.1.

Típus és felhasználási terület

A jelen jelentésben foglalt besorolás a következő területen felhasznált építőanyagra
vonatkozik:
Előre gyártott elemek hullámkartonból keménypapír bevonattal, az üregek száraz
homokkeverékkel töltve és az élek papír ragasztószalaggal lezárva. A lemezformájú
építőanyag építőelemként szolgál belső térben.
Szín:
Megnevezés:
Névleges vastagság:

1.2.

barna
„PHONEWELL®”
15,00 mm

Az építőanyag leírása

A termék részletes leírása a feltüntetett vizsgálati jelentésekben található, amelyek a
besorolás alapját képezik.
A termék az adatok szerint
termékspecifikációnak sem.
2. A besorolás
eredmények

2.1.

alapját

nem

képező

felel

meg

vizsgálati

jelenlegi

jelentések

és

európai

vizsgálati

Vizsgálati jelentés(ek)

Labor neve

Megbízó

Vizsgálati eljárás

FIRELABS
D-14822 Borkheide
Steinstrasse 18

Wolf Bavaria GmbH
D-915060 Heilsbronn
Gutenbergstrasse 8

EN ISO 11925-2

2.2.

egy

Vizsgálati jelentés(ek)
száma
FLT E2198208

Vizsgálati eredmények

Vizsgálati eljárás

Termék

A vizsgálatok száma

EN ISO 11925-2
Élek és felület
lángkezelése

„PHONEWELL®”

18

Vizsgálati eredmény (max. érték)
Paraméterek
Fs
5

Égő lecsepegés
Nincs

Vizsgálati jelentés
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3. Besorolás és közvetlen felhasználási terület
A besorolás a DIN EN 13501-1:2007 szabvány, 11.3 fejezet szerint történt.

3.1.

Besorolás

A 2.2. fejezet szerinti termék az égési viselkedés alapján történő besorolása:
E
A kiegészítő besorolás az „égő csepegés/hulladék” kritérium alapján:
-/Az építőanyagok – padlóburkolatok kivételével – égési viselkedésének besorolására
alkalmazott forma:
Égési viselkedés
E

3.2.

Égő csepegés/hulladék
-/-

Felhasználási terület

A jelen besorolás csak a következő végfelhasználási feltételekkel érvényes:
Építőelem hullámkartonból, homokkeverékkel töltve, minden vágott él papír
ragasztószalaggal lezárva.
Termék

„PHONEWELL®”

Paraméter
Vizsgált vastagság

Vizsgált felületi súly

Vizsgált súly
hosszúsági
egységenként

mm
kb. 14,6

kg/m2
kb. 16,9

kg/m
--

Vizsgálati jelentés
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4. Korlátozások
4.1. Érvényességi idő

lásd 1. oldal

4.2. Megjegyzések
A 3.2 pont alatt megadottól eltérő építőanyagokkal, távolságban, más rögzítéssel,
fugakiképzéssel/összekapcsolással, ill. eltérő vastagságban, sűrűségben és
rétegezésben az égési viselkedés kedvezőtlenül változhat, úgy, hogy a 3.1 pont alatti
besorolás érvényét veszti. A fenti paraméterektől eltérő paraméterű anyagok égési
viselkedését külön kell igazolni.
A jelen dokumentum nem tekinthető típusengedélynek vagy tanúsításnak.

Borkheide, 2008.06.25.
[olvashatatlan aláírás bélyegzőlenyomat]
Vizsgáló szervezet vezetője
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kühnast

