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Budowlanych (Dyrektywa 89/106/EWG) numer 1981. 
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Oznaczenie: (/GAMA KRION ® lUX 12 mm" 

KLASYFIKACJI ODPORNOŚCI WYROBÓW l ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
NA DZIAŁANIE OGNIA. KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE WYNIKÓW 
BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ . 
ZGODNIE Z NORMĄ UNE-EN 13501-1:07 +Al: 2010 
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Kierownik Laboratorium Badań Reakcji na Ogień 

Wynik niniejszego/-ych testu/-ów dotyczy jedynie przedmiotul-ów badanego/-ych. 
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AIDIMA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 

Valencia Parc Tecnologic 
Avda. Benjarnin Franklin,13,17 
46980 PATERNA (Valencia) 

Tel.: +34 961 366 070 +34 961366 619 
Fax: +34 961 366 185 +34 961 366 618 



TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY • IWONA NIEDZIELSKA• TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Raport z badania z nr: 1404074-01 a 03 i CL Strona 2 z 8 

SPISTREŚCI 

1. WSTĘP ............ ......................................................................... ................................................................................ .. . 3 

2. DANE WYROBÓW KLASYFIKOWANYCH ..................................................................................................................... 3 

2.1. Opis i identyfikacja badanego artykułu. Inspekcja przed badaniem ........................................................................ 3 

2.2. Asortyment wyrobów ............. ........ ............... ..... .... ..... ......................... ..................... ............................................ 4 

3. RAPORTY Z BADANIA POTWIERDZAJĄCE KLASYFIKACJĘ ............................................................................................ 4 

4. WYNIKI BADANIA POTWIERDZAJĄCE KLASYFIKACJĘ ................................................... ..... ................................. .......... S 

S. KLASYFIKACJA l BEZPOŚREDNI ZAKRES ZASTOSOWANIA ..................................... ................................... .................... 8 

5.1. Klasyfikacja ............................................ .......................................................................................................... ... ....... 8 

5.2. Bezpośredni zakres zastosowania ........................................................................................................................... 8 

6. OGRANICZENIA ............ .... ....... ......................... ................................................................. .. .. ................. ....... ..... ........ 8 

ANEKS ................. ........ ...................... .. ............................................ ................................. ....... ........... .......... .................. Al 

Dokumentu niniejszego nie wolno odtwarzać w części ani w calości bez upoważnienia AIDIM~. 

l 
\ 



TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY • IWONA NIEDZIELSKA• TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Raport z badania z nr: 1404074-01 a 03 i CL Strona 3 z 8 

l.WSTĘP 

Niniejszy raport klasyfikacji określ a kl asyfikację nadaną wyrobowi opisanemu w punkcie 2, zgodnie z procedurami 
ustalonymi w normie UNE-EN 3501-1:2007 + A1:2010 "Klasyfikacja odporności wyrobów i elementów budowlanych 
na działanie ognia- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień" . 

2. DANE PRODUKTÓW KLASYFIKOWANYCH 

2.1 Oois i identyfikacja badanego artykułu. Inspekcja przed badaniem. 

Próbka odpowiada żywicy akrylowej z wypełnieniem minera lnym (ATH) i pigmentami o grubości 6 mm, próbka ma 
gładki i matowy wygląd a jej gęstość wynosi 1800 kg/m3 i gęstość powierzchniowa równa jest 21,6 kg/m

2
• Próbka 

posiada metaliczne obramowanie na całym jej obwodzie i na narożu próbki, a powyższe wynika z informacji 
przedstawionej przez klienta, i w odniesieniu do: 

Bezpośredni e zastosowanie klasyfikacji reakcji na działanie ognia, zgodnie z normą klasyfikacji UNE EN 13501-1, 
może mieć zastosowanie dla wszystkich wyrobów należących do tej samej rodziny wyrobów, jeśli rodzina wyrobów 
jest rozumiana jako asortyment wyrobów w ramach określonych ograniczeń zmienności ich parametrów, dla 
których można wykazać, iż klasyfikacja reakcji na działa ni e ognia nie ulega zmianie. 

Badanie przeprowadzono oraz wyboru próbki dokonano zgodnie z różnymi protokołami określonymi przez Grupę 
Sektorową SH02 (organy europejskie, które koordynują wszelkie aspekty związane z oznaczeniem CE dotyczącym 
odporności na działanie ognia), oraz bardziej szczegółowo, uwzględniając dokument NB-CDP/SH02/06/029 
"Klasyfikacja po rozszerzeniu zastosowania: Wszystkie specyfikacje obejmujące reakcję odporności na działanie 
ognia" jako odniesienie). 

Dlatego też, zamierzamy poswi adczyć asortyment wyrobów, których wyboru dokonano na podstawie różnych 
parametrów przewidzianych dla takiego sortymentu. Zgodnie z informacją przedstawioną przez klienta. 

".__ , 

'-' -~\ 1100 Snow White 4101 White Light 4102 Extrem e White Light 4201 Yellow Light 4401 Pink Light 

l 

l 

,• 
l · l! 

J l 4601 Green Lig h t 4701 Blue Light 6201 1mperial Yellow 6301 F rui t 6401 Red Fire 

6405 Happy red 6501 Cream 6502 Pearl 6503 Ground 6504 Mocha 

6505 Taupe 6507 Earth 6601 Fali Green 6701 Blue Sky 6704 Navy Blue 

6901 Black Metal 6902 Light Grey 6903 Grey 6904 Bright 6905 Ash Grey 
-- - - - -

Klasyfikacja będzie ważna dla w szystkich wyrobów w asortymencie, pod warunkiem, że odporność na działanie 
ognia uzyskana w wybranych wyrobach może zostać osiągnięta przez wszystkie inne wyroby w tej samej 
klasyfikacji. 

Oznaczenia handlowe wybranych pokryć ścia n, zgodnie z informacją przedstawioną przez klienta, to: 

• "1100 Snow White" (Oznaczenie ref.: 1404074-01) 
• 116901 Black Metal" (Oznaczenie ref.: 1404074-02) 
• "6401 Red Fire" (Oznaczenie ref.: 1404074-03) 

Asortyment produktów, zgodnie z informacją przedstawioną przez klienta, jest oznaczony jako: 

• "GAMA KRION ® LUX 12 mm" 

. l • 

Dokumentu niniejszego nie wolno odtwarzać w części ani w całości bez upoważnienia AIDb:·J1ft!1 ~-
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2.2. Asortyment wyrobów. 

Klasyfikacja reakcji na działanie ognia, zgodnie z normą klasyfikacji UNE EN 13501-1 jest ważna dla wyrobów 
należącymi do tej samej rodziny wyrobów, jeśli rodzina wyrobów jest rozumiana jako asortyment wyrobów w 
ramach określonych ograniczeń zmienności ich parametrów; w tym konkretnym wypadku parametrem tym jest 
kolor, dla którego wykazano, iż klasyfikacja reakcji na działanie ognia nie ulega zmianie. 

3. RAPORTY Z BADANIA POTWIERDZAJĄCE KLASYFIKACJĘ 

dla.bbrat.qJium F.łrma/ldie)lt Gz_naczenle~ ~p-ort~;J ,i<ba'dań ' M"'e~a b'aaanla 
. -

AIDIMA SYSTEM-POOL S.A. 1404074-01 a 03 SBJ + PQ UN E·EN 13823:12 

AIDIMA SYSTEM-POOL S.A. 1404074-01 a 03 SBI + PQ UNE EN ISO 11925-2:11 

) . -L,~- ~'~ .. :;\"..,., 
. )'j 

:;;, -~ 
./. 
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4. WYNIKI BADANIA POTWIERDZAJĄCE KLASYFIKACJĘ 

Wynlk1 
· M~9dJ1 tbadanla Parąmetr 

l 

lll.,.ciba b_a_da@ l 
l earam:e,tll ciągły- •ZgoCfnośt •z 

' l 
wart§!trś.:re.aillal 

f< 
iW'a~me.trem 

UNE EN ISO 
Fs ~ 150mm 

11925-2:11 
Nie dotyczy Tak 

(mały palnik) 

" 1100 Snow White" Zapłon bibuły 
6 

(Oznaczenie ref.: filtracyjnej 
Nie dotyczy Tak 

1404074-01) 

-
HGRA o,2MJ (W /s) 38,34 Nie dotyczy ·' 

j FlGRA o,4MJ (W/s) 38,34 Nie dotyczy 

UNE EN 13823:12 THR 600s (MJ) 5,53 Nie dotyczy 

(SBI) -
"1100 Snow White" SMOG.RA (m2Js2) 3 0,00 Nie dotyczy 

l • 
(Oznaczenie ref. : .. 

~ 
1404074~01) TSP 600< (1i12) 30,14 Nie dotyczy 

i 
LFS (S/N) Nie dotyczy Tak 

-
Spadanie płonących Niedotyczy Tak 

; 
kropli/cząstek (S/N) 

------ --- - .L - ·- ~ 

n~;-~~ ) ' \ 
l ~i 
~/ . 

/ 
Dokumentu niniejszego nie wolno odtwarzać w części ani w calości bez upoważnienia Al Dl MAJ 
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· 'M...~~oda' b~~n1a 

UNE EN ISO 
11925-2:11 

(mały palnik) 

"6901 Black Metal" 
(Oznaczenie ref.: 

1404074-02) 

l 
l •. 

l 

UNE EN 13823:12 
(SBI) 

.,6901 Black Metal" 
{Oznaczenie ref.: 

l 
J 

' ~\ 
•.,\ \\ 
. ' \\ :l~\ 

)

· !' 

_ ···~ 

1404074-02) 

l e'aram~lt 
l 
l 

Fs :5150mm 

Zapłon bibuły 

filtracyjnej, 

FI GRA o,2MJ {W/s) 

PJGRA o,4MJ(W/s) 

THR 600s (MJ) 

SMOGRA (m2/s2) 

TSP .soo$(m2} 

LFS (5/N) 

--
Spadanie płonących 
kropli/cząstek (S/N) 

Strona 6 z 8 

Wyol.Ri 
l!t~_!)a l)ąd:!fń' -

l' Baram_etr1ciąiłv- .z~o.do~o"St ·z. 
wart~_ć śretłpra par.ametr:em 

Nie dotyczy Tak 

6 
Nie dotyczy Tak 

-
' 

27,46 Nie dotyczy 

27,46 Nie dotyczy 
·-

4,19 Nie dotyczy 

1 0,00 Nie dotyczy 

32,28 Nie dotyczy 

Nie dotyczy Tak 

-.. 

Nie dotyczy Tak 

- -

Dokumentu niniejszego nie wolno odtwarzać w części ani w cafości bez upoważnienia AIDIMA. · · ' i"'·~ ;; 
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... 

j .. '-!YYnJid 
Met~a baaanla earam~tr Ugtra~~ń - -l 

l l Parametr c~gły- ZgO"dnoś.H 
Y{irtoś.._ć §łednla parl!mefrem 

UNE EN ISO 
Fs ~ 150m m Nie dotyczy Tak 

11925-2:11 
(mały palnik) 

"6401 Red Fire" Zapłon bibuły 
6 

(Oznaczenie ref.: filtracyjnej, 
Nie dotyczy Tak 

1404074-03) 

- -- -·-· 
FI GRA o.~w {W/s) 22.,88 Nie dotyczy 

l 

FIGRAo,4w(W/s) 22,88 Niedotyczy 

UNE EN 13823:12 THR 600s (MJ) 3,22. Nie dotyczy 

(SBI) 

l 
l 

"6401 Red Fire" SM OGRA (rn2/s2
) 0,00 Nie dotyczy 

(Oznaczenie ref.: 
1404074-03) TSP 6oos(m2) 2.8,84 Nie dotyczy 

LFS (S/N) Nie dotyczy Tak 

-

Spadanie płonących Nie dotyczy Tak' 

kropli/cząstek (S/N) l 

- .. .. -· . ·-

) .~~··---.-. ......... 
'-"> 

.l): . .. \ 
L l 

. .l~/ 
.~) jJ 

-- ~1/ 
---~ 

Dokumentu niniejszego nie wolno odtwarzać w części ani w całości bez upoważn ienia AIDIMA.' 
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S. KLASYFIKACJA l BEZPOŚREDNI ZAKRES ZASTOSOWANIA 

5.1. Klasyfikacja 

Klasyfikacja reakcji na działanie ognia, zgodnie z normą klasyfikacji UNE EN 13501-1 jest ważna dla wyrobów 
należących do tej samej rodziny wyrobów, jeśli rodzina wyrobów jest rozumiana jako asortyment wyrobów w 
ramach określonych ograniczeń zmienności ich parametrów; w tym kon kretnym wypadku pa rametrem tym jest 
kolor, dla którego wykazano, iż klasyfikacja reakcji na działanie ognia nie ulega zmianie. 

Klasyfikacja jest ważna dla wszystkich wyrobów asortymentu, ponieważ w próbkach reprezentatywnych wybranych 
zgodnie z protokołem określonym w grupie Sektorowej SG20 (uwzględniając dokumenty NB-CDP/SG20-06/011 i 
NB-CDP/SH02/06/029, CEN/TS 15117:09 oraz dokument UNE EN 15725:11/AC: 12 jako odniesienie), uzyskano 
podobną odporność na działanie ognia oraz tę samą klasyfikację. 

Dlatego też, zgodnie z normą UNE-EN 13501-1: 07+A1: 2010, oraz w świetle wyników badań oraz kryteriów 
klasyfikacji załączonych w Aneksie (Tabela 1 wspomnianej normy), próbka opisana w punkcie 2.1 niniejszego 
raportu, w całości zgodnie z informacją przedstawioną przez klienta i oznaczoną przez niego j ako " GAMA KRION~ 
LUX 12 mm", uzyskał klasyfikację w kwestii jej reakcji na ogień: 

WfuśC:I.wS'ścll'bgnlqwe Wydzielanl.ł! dymu 
~ 

,R(onące lki'Qple 

B s l dO 

5.2. Bezpośrednie zastosowanie 

Powyższa klasyfikacja obowiązuje dla ostatecznego wykorzystania pokryć ścian i sufitów. Klasyfikacja opisana w 
punkcie 5.1 jest ważna wyłącznie dla systemu i instalacji asortymentu wyrobów opisanych w punkcie 2.1. 

6. OGRANICZENIA 

Wynik niniejszego raportu dotyczy wyłącznie wyrobów opisanych w punkcie 2 raportu . 

Dokument niniejszy nie stanowi jakiegokolwiek atestu, ani certyfikacji wyrobu. 

Okres ważności niniejszego raportu klasyfikacji podlega przepisom prawa obowiązującym w czasie jego 
sporządzenia. 

. :. l)< 
''/. 

", 
~/ 

:/ 
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ANEKS 

KLASY ZACHOWANIA W REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z WYŁĄCZENIEM 
POKRYĆ PODŁOGOWYCH, ZGODNIE Z NORMĄ UNE EN 13.501-1:07 + Al : 2010 

Kil sa Metoda(-y) bi.:dan~ Krytert~syflkacJI ~j~owe W'(tnaPne ~la racje 

Al 

A2 

B 

.. 

c 

~~ s D 

) r-_ l 
~~ E 

F 

t. T~ 3o•c; oraz -
UNE·EI'ł·ISO ll82;20111n; Am ~ SO%; oraz 

arar t 1=0(tj ., brak długotrwalego palenia $i~) 

- - .. - PCS ~ 2,0 Ml, kg"'" 1; oraz 
PCS ~ 2,0 MJ, kg ·• 12 H '•1; oror 

- --· - -

l UNf-EN·ISO 1716:2011 PCS ~ 1.4 MJ, m·' 1 ' 1; oraz 
PCS ~ 2,0 MJ, kg"'''' 

.. 

UNE·EN·ISO 1182:2011(11; 
t.T:S 5o•c; oraz 
t.m :S 50%; oraz 

lub t 1 :S 20s 

PCS :S 3,0 MJ, kg"' 1 
; oraz 

UNE-EN-150 1716:2011 PC5 ~ 4,0 M J, m·'f'1; oraz 
PC5 ~ 4,0 MJ, m·' f ' 1; oraz -oraz 
PCS ~ 3,0 MJ, kg'1141 

FIGRA ~ 120 W, s"'; oraz 

Generowanie dymu1' 1; oraz 
UNE· EN-13823:2012 (581) LFS < krawędź próbki; oraz 

THR.oo, ~ 7,5 MJ Płonące krop l e/cząstki1 '1 

FIGRAcu~ 120W, s'1;y 

Generowanie dymu151; oraz 
UNE·EN 13823:2012 (581); lF5 < krawędź próllki; y 

oraz 
THR600s :S 7,5 M J l>lonąc~ krople/czą$tki1 '1 - -
~~ 150mmw60s - -

UNE-EN-150 l:l92S·2 :20111łl, 
" Ekspozycjo= 30s · . - - - .. - -'" 

F.IGRAo,4 ~ 250 w, s"'; oraz 
UNE-EN 13823:2012 (581); LFS < krawędź próbki; oraz 

oraz 
THR600s :S 15 MJ Generowanie dymu1 51

; oraz 
Płonące krople/cząstki1 '1 

UNE-EN-150 11925·2:2011111: 
F s ~ 150m m w 60s 

Ekspozycjo = 30s 

- -- -. FIGRAo_. 5 750 W.s'1 -
UNE,EN 13823:2012 (SB l); 

oraz .. 
Generowanie dymu" 1; oraz - - -
Płonące krople/cząstk~'1 

UNE·EN-150 11925-2:20111": 
Fs :S 150mm w 6()$ 

Ekspozycjo" 30s 
·- -

UNE-EN-150 11925·2:20111*1: 
Fs :S lSOmm w 20s 

Płonące krople/cząstki1 ' 1 
Ekspozycja= lSs 

- -. - - - ' 

Ni~ ustalono żadnych wlaściwoścl 
--

(1) Dla w yrobów Jednorodnych orałiStotnych składników wyro bóW nlejednorodnych. 
(2) Dla wszelkfch nfeistotnych składników wyrobów niejednorodnych. 

(Za) Ewentualnie, dla ws<elkich nieistotnych składników o PCS m 2.0 M/m2, pod warunkiem,le wyrób spełnia następuJ'!<• kryteria [ normyJ UNE·EN 13823:2012 (SB!): FIGRAIII20 
W.s·l , y LFS< krawtdi próbki; orazTHR600S IJ4.0 Mm; oraz sl; oraz dO. 

(3) Ola wszelkich wewn~trznych nieistotnych $ł(ła<fników wyrobu niejednorodnego 
(4) Dla wyrobu Jako całości 
(S) sl = SM OGRA m 30m2.s·2 arar TSP600s Ql 50m2; s2 =SM OGRA m 1&Jm2.s·2 oraz TSP600s m 200m2; s3 v oni s l ani s2 
(6) dO= Brak płonących kropli l erąstek w (n annlei UNE·EN 13823:2012 (SSIJ w 600s; dl• Blak płonących krop li i erąstek pner okresu dluisry nii lOs w UNE·EN 13823:2012 (S BIJ 

w 600s; d2 • ani dO ani dl ; rapłon papieru w UNE-EN·ISO 11925·2:2011 detennlnuje klasyfikację d2. 
17) Wynik pomyjlny = bralc zapłonu papieru (bez klasyfikacJi); Wynik niepomyjlny = rapłon papieru (klasyfikacja d2) 
(8) W warunkach oddtiaływanla powien.chnfowego płomienia, jdU ma zastosowanie do ostate<znego wykonystanra wyrobu, działania krawędziowego płomienia . 

l 
i 

l 
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ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY (wylączony z zakresu akredytacji): 
SYSTEM KLASYFIKACJI REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA ZGODNIE Z NORMĄ UNE EN 13.501-1:07 +Al: 2010 

Europejski system klasyf ikacji dotyczący zachowania materialów w odniesieniu do ich reakcji na dzialanie ognia obejmuje 7 Euroklas 
oraz klasyfikacje glówne: Al, A2, B, C, D, E oraz F. Klasy te oznaczają wyroby budowlane, które są bezpieczniejsze pod względem 

ognioodporności. 

Eurekiasy C, D i E odpowiadają wyrobom sklasyfikowanym jako palne i stanowią najbardziej niebezpieczne wyroby budowlane pod 
względem ich zachowania w reakcji na dzialanie ognia. 
W końcu, wyroby sklasyfikowane jako E uroklasa F nie przechodzą jakiejkolwiek oceny dotyczącej ich zachowania na dzialanie ognia. 
Na tej samej podstawie normatywnej, stworzono odrębny system w celu klasyfikowania wyrobów pokrycia podłóg: Al n, A2n, Bn, Cn, D, 
En oraz Fn (fl zapisane skryptem dolnym oznacza pokrycie podłóg). 

Z wyjątkiem klas Al oraz F, w przypadku materiałów przeznaczanych do pokrycia ścian i sufitów, pozostale klasy są uzupelniane przez 
dwie nowe podklasyfikacje, jedna dotycząca wytwarzania i nieprzezroczystości dymu oraz druga dotycząca wytwarzania płonących 
kropel lub cząstek. 
Dla powyższych parametrów wyróżnia się trzy poziomy: 

dla nieprzezroczystości dymu, poziomy sl (niewielka ilość i prędkość emisji dymu), s2 (średnia ilość i prędkość emisji dymu) 
oraz s3 (duża ilość i prędkość emisji dymu). 
dla plonących kropel i cząstek, poziomy dO (płonące krople/ cząstki nie tworzą s ię), dl (plonące krople/ cząstki nie pojawiają 
się przez czas dluższy niż lOs) oraz d2 (wyroby, które nie są klasyfikowane ani jako dO, ani jako dl). 

W przypadku okladzin podlogowych, z wyjątkiem także klas Al i F, podklasyfikacja dotyczy tylko na poziomach emisji oraz 
nieprzezroczystości dymu, a poziomów jest tylko dwa, sl (niski procent emisji i wytwarzania dymu) oraz s2 (wyroby, dla których nie 
ustala się zachowania w reakcji na działanie ognia lub takie, które nie spe tniają warunku s l ). 

Klasa.M:·Materialy, któ"re w żadnym"etapie OGNIA, także w pełni-rozwiniętego Ognia, nie mogą przyaynić siędójego rozwoju. No klasę tę nie wpływa 
. d_odatkowo klasYfikacjo .dymu o_tozplonących kropel. 
Klasa A2: Materiały zaliczane do tej klasy muszą spełniać takie same kryteria jak w przypadku klasy B. Ponadto, w warunkach w pełn i rozwiniętego 

pożaru, wyroby te nie przyczyniają się w sposób znaczący do obciążenia ogniowego o raz wzrostu pożaru. Dodatkowo klasyfikacjo wytwarzania dymv 
oraz spadania kropel. 
Kla~'B: MateriałY z"illiczane do tej klasy w bardzo ogr;lniczony sposób przyczyniają. się do ognia. Ta klasa materiałów jest podobna do klasy C, ale spełnia 
ostrzejsze wymagania. No tę klasę materiołów szczególnie wpływa dodatkowa klasyfikacjo wytwarzania dymv oraz spadania kropel. Ponadto, w 
warunkach w pełni rozwiniętego pożaru, wyroby tę nie przyczyniają się w sposób znaczą~y do obci.ążęnia termlcz_nego l wzrostu pożar4. 

~ . . ' 
Klasa C: Materiały zaliczane do tej klasy w ograniczony sposób przyczyniają się do ognia. Ta klasa materia łów jest podobna do klasy D, ale spełnia 
ostrzejsze wymagania. Ponadto, w warunkach wytrawiania termicznego wywoływanego przez pojedynczy płonący artykuł, muszą one zapewniać 
uboczną propagację ograniczonego płomienia. Na tę klasę materio/ów szczególnie wpływa dodatkowo klasyfikacjo wytwarzania dymu oraz spadania 
kropel. 
Kła-śir'o: akceptowalny stopień przyczyniania się do ognia. Wytoby, które spełniają kryteria odpowiadające klasie E orat takie, które są w stanie stawlać 
opór, przez dłuiszy okres czasu, wytrawianiu niewielkiego płomienia bez wytwarzania znaczącej propagacji płomienia . Ponadto, są w stanie stawlać opór 
wytrawianiu termicznemu pojędynczego płonącego artykułu z wystarczającym opóinienlem oraz przy ograniczonym uwalnianiu ciepła. No tę k.losę 
materiołów szczególnie wpływa dodatkowa klasyfikacja wytwar~onia dymu oraz spadania kropel. 
Klasa E: Wyroby, które są w stanie stawić opór, przez krótki okres czasu, wytrawianie płomieniem bez wytwarzania znaczącej propagacji płomienia . Na te 
klasę materia/ów wpływ ma jedynie dodatkowa klasyfikacjo spadania kropel. 

~ ~aSa F:' &"rak okr~łonego zachowania. Mate~ialy, dla których charakterystyczna reakcja na ogień nie zestala określona lub które nie niogą zostać 
_ rzypisanedo. ża!lnei klasy. , 
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ii{ Pod~asyzwiąz<me z wytWarzaniem~ Podkla~_ zw~ane z ~wa~aniem jlł_onących kropel/~ą~ek 
/ Sl {niska ilość i prędkość emisji dymu) dO (brak płonących kropel/cząstek) 

52 {średnia ilość i prędkość emisji dymu) dl (brak płonących kropel/cząstek, o czasie trwania dłuższym niż l Os) 
53 (wysoka ilość i prędkość emisji dymu) d2 (wyroby, które nie są sklasyfikowane ani jako dO, ani jako dl) 

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Iwona Niedzielska, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z 

okazanym mi dokumentem w języku angielskim w dniu 15.03.2017. 
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