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Kůže:art Florida 506

Hořlavost - cigaletový

a zápalkoyý test

Protokol obsahuje l}sledky zkoušek, které se vztahují jen k

předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol
reprodukování časti
protokolu si musí zákazník lryžádat souhlas zkušebny, která protokol

nesmí být reprodukován jinak než celý.

K

vystavila, Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěnéna zíkladě
subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokole
uvedeno.
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zkušební melodv pto hodnocení zapalitelnosti čalouněných sedacích sestav žhnoucím zdroiem zaoálení
a hořícími zdroii zaaáIení

zdroi zaoálení - žhnoacíciearela
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021-1
kíimatizace zkušebnich vzorků: tep|oía (23+2)"C; relativní vlhkost (5&+5)%
zkušebníovzduší: teplota 21'C; relativní vlhkost 47 %
rozměry testovacího nímu : sedáú< 300 x 150 mm, opěradlo 300 x 450 mm
zkoušené materiály : t€stovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
počet zkoušek : l
Y]í§ledekihodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení

-

zdroi zaoálení - ekviyalenl nlamene záoalkv
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021-2

-

klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2)"C; relativni vlhkost (5&.l5)%
zkušebníovzduší: teplota 21'C; relativní vlhkost 47 oÁ
rozměry testovacího rámu : sedák 300 x 150 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
Uvedené ,ýsledk! zkoušek se vďahují pouze na zópalnost kombinací materidlů za konkrétních pofunínek

zkoušky; nejsou urěeny pro hodnocení úplného možnéhonebeqďí ohně
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použitých matetiólů.
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kůže:art. Florida 506

vlastnost

Hořlavost
. cigaretoť test

o

zápalkový test

zkušebnímetoda

měřícíjednotka

UNI EN 1021-1
UNI EN 1021-2

zjištěné hodnoty

bez zapáleni
bez zapálení

Umístění zdroje zapálení na povrchu vzorku (shora)
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