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Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 30.08.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr lana{P
badania odporności na zapalenie.

l.Próblm *układtapicerski: Tkanina Zii{ą -wypenienie - pianka 1nlfurretanowa standardowa
T-3s

ż. P r o duce nt -Zl e c e n iclłlą\g c a - P.H. ,,STEMA' Stefan Boczyło
ul. TowarawaZZA
58-i00 SWIDNICA

3. Dokume nry., idenVfikuj qce próbkę - zlecenie * opisana próbka"

4. Sptłsób przeprow,ad:eniłł badań - wg: PN-EN 1&żl4:żal4

5. Zastosoll,tłne źródła ognia: tlący papieros

6. Wynikbadania - PoZYTYwT\-Y

Prorvadząc,u* badania
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Atest zawiera 2 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego układu tapicerskiego. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX.
atest nie moze być porvielany inacze_i jak § lko w ca}ości.



Str. 2
ATEST Nr 10l20/P
badań zapalności

ARKU§Z 1§Y§llKow BADANIA oDPoRNoŚcl tił ZAPALENIE

Badąne materieły -układ tapicerski (od spodu}: pianka;ro§uretanowa standardowa T-30
+ tkanina Z'Ną

l. Zas{o s ou, tłłle źr ó dło ogryia : tlący papieros

2. Warłłnki klimatyzacji próbek i mąłeriałółł połnocniczych.

temperatrua
wilgotność
cZaS

3. Wyniki badanią - brakzaplonu

_ ża"C
- 52%
- 24h

Kryteria
Papieros

Uwagi
1 2 3

Kryteria
tlenia

}.l iebezpieczne narastaj ące spalanie }iIE NIE NIE C]zas tlenia papierosa od l 0 d* i 2
min. Po ty,,m czasie papicros_r

zgasłi. d_t micltic ustalo: p,tpicrr,s_r

iłypalill,się na ok. l13 riługości
Układ strarviony przez ogień NIE N{E NIE
Tlenie na całe_i grubr:ści NIE NlE N[E
Tlenie ponad l godzinę NIE NIE NItr

lVlaksytnalny zakręs
zniszczęnia układu na:Tlr:nie obserw-clrvane lv badaniu

końcowynr.
NIE NIE NliE

Krl,teria
palenia

'Wvstąpierrie płamieni NlE },ilE NIE

cz- pozionlc,i (rnm} cu. piolo$ej (mn)

dł_ sZ- gł, l1ul- sż. ol

26 1l 2 27 l1 2

\i},niki po§,,\,zslegŁl badania odnoszą się ły,łko do zapalności układu materiakill poddałl.ch badaniom u, określonyctr
ri,arunkacli: nic są przeznaczone do ocenv pełnego potenc_ialnego z,agrozenia pt}zarol}eg§ użlt1,,ch n,iateriałól,.

Badanią


