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Václavská 23716, 603 00 Brno, ČesM republika

zkušební laboratoř č. 1001
akreditovaná ČIA dle ČsN EN ISOAEC 17025:2018

PRoToKoL
O ZKOUSKACH

Textilní zkušební ústav s.p.

ZADAVATEL:

VZOREK:
(dle ridajů zadavatele)

pŘrlvrňr zxoušnxí:

pollríxry použrrí
PRoToKoLU:

PROTOKOL VYSTAYIL:
pŘrxoxtnolov1,1, :

počnt stn q.x :

ulruupŘr.rprí
zllxÁzKy:

8.1 1.20t 9

Ing. Michal Pavlát s.r.o.
U Sýpky 4l9
664 6l Rajhradice

Kůže: aú Ohio 1019

Hořlavost - cigaretoÝ a zápalkovlý t€st

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vaahují jen k
předloženému vzorku. Odběr vzorku ploveden zadavatelem. ProtokoI
nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části
protokolu si musí zákazník lyžádat souhlas zkušebny, která protokol
lystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě
subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto V protokole
uvedeno. /
Eliáš. DiS. k;" .
Čermáková /-9-"-'Z,-
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DATUMPRo\aEDENÍ
ZKOUŠEK:

l3.- l5.11.20t9

DATUM1YSTAVENÍ
PROTOKOLU:

l9.11.20t9

!2420 543 426 730
E+420 543 426 742
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METODIKA ZKOUŠEK:

zkušební metodv oro hodnocení zapalitelnosli čalouněných sedacích sestav žhnoucím zdroiem zapdlení
a hoříďmi zdroii zaoálení

zdroi zaoóIení - žhnoucí cieareta
bylo stanoveno podle t]NI EN 1021-1
- k|imatizace z*ušebních vzorků: teplota (23+2)'C; relativní vlhkost (5G}5)%
- zkušební ovzduši: teplota 21'c; relativní vlhkost 47 9/o

- rozměry testovacího rámu : sedák 300 x 150 mm, opěradlo 300 x 450 mm
- zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
_ počet zkoušek : 1

Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení

zdtoi zapálení - ekvivalent olamene aínalkv
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021-2
- klimatizace zkušebních vzorků: teplota (23+2)'C; relatir.ní vlhkost (5Gl5)%
- zkušebni ovzduší: teplota 21oC; relativní vlhkost 47 oá

- rozměryte§tovacíhorámu : sedák300 x 150 mm, opěradlo 300 x450 mm
- zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
- počet zkoušek: 2
Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení

avedené uýďedky zkoušek se vďahuj{ pouze na zópalnost kombinrcí mafurtúlů za konkÉtn{ch podmíneh
zkouš$t; nejsou urěeql pro hodnocení úplného mobúho nebe4leě{ ohně u použttých mater ilů.
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Umístění zdroje zapálení na povrchu vzorku (shora)

//,4 l
Ing.Peíí)ffuy'dil,

vedoucího zw{&lní laboratoře
/

Kůže: aň. Ohio 1019

vlastnost zkušební metoda měřícíjednotka zjištěné hodnoty

IIořlavost
. cigareto\^ý test
e zápalkorrý test

UNI EN 1021-1
I]NI EN ,l02l 

-2
bez zapálení
bez zapáleni
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