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DATUMPROVEDENÍ
zKoUŠEK:

t 3._ t 5.11.20l9

Ing. Michal Pavlát s.r.o.
U Sýpky 419
664 61 Rajhradice

Kůže: art. Nevada 684

Hořlavosl - cigaretový a zápalkoqý test

Protokol obsahuje aýsledky zkoušek, které se vztahují jen k
předloženému vzorku. Odběr vzorku pfoveden zadavatelem. Protokol
nesmí být reprodukován jinak než celý, K reprodukování části
protokolu si musí zákazník lryžádat souhlas zkušebny, která protokol
lrystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky Zajištěné na Základě
subdodávky nebo neakeditované zkoušky, je toto v protokole
uvedeno.
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METODIKA ZKOUŠEK:

zkušební melodv nro hodnocení zanalitelnosti čalouněných sedacích sestav žhnoucím zdroiem zanálení
a hořícími zdtoii zaoálení

zdroi zapdlení - žhnoucí cigareta
bylo stanoveno podle t]l\II EN 1021-1
- klimatizace zkušebních vzorků: tep|ota (23+2)"C; relativní vlhkost (5}}5)%
- zkušební ovzduší: teplota 2l'C; relativní vlhkost 47 0á

- rozměry testovacího rámu : sedák 300 x 150 mm, opěradlo 300 x 450 mm
- zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
- poěet zkoušek : l
Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení

zdroi zaoáIení - ekvivalent amene zóoalkv
bylo stanoveno podle t]NI EN 1021-2
- klimatizace zkušebních vzorků: tep|ota (23+2)'C. relativní vlhkost (5}r5)%
- zkušební ovzduší: teplota 2loC; relativní vlhkost 47 %
- rozměry testovacího rámu : sedrák 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

Uýedené ýýsledh! zhoušeh se vzlahujt pouze na zópalnosl kombinacl materiólů za konkrétn{ch podmhek
z*oušky; nejsou urěeny pro hodnocení úplaého možného nebe4leěí ohně u pou ljch materlólů.
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Umístění zdroje zapálení na povrchu vzorku (shora)
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Kůže: art, Nevada 684

vlastnost zkušební metoda měřícíjednotka zjištěné hodnoty

Hořlavost
. cigaretoqi test
o zápalkov,í test

UNIEN 1021_1
L]NI EN l021-2

bez zapáleni
bez zapáleni
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