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Hořlavost

-

cigaletofi

a ápalko\^ý test

Protokol obsahuje výsledl.y zkoušek, které se vžahujíjen k

předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol
nesmí být reprodukován jinak než celý.
reprodukování části
protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol

K

rystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě
subdodávky nebo neakeditovarré zkoušky, je toto v protokole
uvedeno.
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zkušební metodv pro hodnocení zanalilelnosli čalouněných sedacích sestav žhnoucím zdroiem zaoúIení
a hořícími zdroii zaoálení

zdroi zapálení - žhnoucí ciearaa
bylo stanoveno podle BS 5852-0
klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2fC; relativní vlhkost (5Gi5)%
zkušebníovzduší: teplota 2l'C; relativní vlhkost 47 %

-

rozměry testovacího rámu : sedák 300 x l50 mm, opěradIo 300 x 450 mm
zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
počet zkoušek : l
Yý§!§d§t-hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapáleni

Zdrui zanáIení - ekvivalent olamene zálalkv
bylo stanoveno podle BS 5852-1
- klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2)oC; relativní vlhkost (5}15)%
- zkušebníovzduší: teplota 2l"C; relativní vlhkost 47 oá
- rozměry testovacího rátnu : sedák 300 x l50 mm, opěradlo 300 x 450 mm
- zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
- počet zkoušek : 2
Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení
avedené ujsledky z,koušek se ýzJahají pouzí na uípalnost *ombinací materiólů za konklaních podm{nek
zkoušky; nejsou urěeny prc hodnocení tiplného možltéhonebe4lďí ohně u použ)tjch materiólů,
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kůže:art. Florida 50ó

vlastnost

zkušebnímetoda

měřícíjednotka

zjištěné hodnoty

Hořlavost

.
o

cigaretový test
ápalkol^ý test

BS 5852-0
BS 5852_1

bez zapálení
bez zapálení

Umístění zdroje zapáleni na povrchu vzorku (shora)
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