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Úvod

1

Tato klasifikační zpráva o chování při hoření definuje klasifikaci, která je přiřazena stavebnímu produktu
"TWINWIN" v souladu s metodou dle DIN EN 13501-1:2007.

2

Detaily ke klasifikovanému produktu

2.1

Všeobecně

Stavební produkt "TWINWIN" nepatří k žádné produktové normě1.
2.2

Popis

Stavební produkt "TWINWIN" je buďto popsán níže nebo je popsán ve zprávě, která se v bodu 3.1
vztahuje k prokázání klasifikace.
Popis produktu:
Fólie kašírovaná textilií je tvořena transparentní termoplastickou fólií a nalepenou bílou polymerovou textilií.

3

Zkušební zprávy a výsledky jako podklad této klasifikace

Následující zkušební zprávy, výsledky zkoušek a hodnocení se předkládají pro podporu této klasifikace.

3.1

Q:\Vorgänge\10001503 ISOChemie_Umschreib
ung PB und KB von
ISO-CONNECT
Vario SD auf PD
TECHNOLOGIE
s.r.o.TWINWIN\PR
01\Prüfberichte\10001503-KB02-K9901-de-01.doc

Zkušební zprávy

Pokud je to nezbytné, jsou detaily zkušebních zpráv uvedeny zde.
Tabulka 1
Stavební produkt:

"TWINWIN"

Název zkušební laboratoře
ift Rosenheim GmbH
Notifikované místo: 0757

1

Údaj zadavatele

Zadavatel
PD Technologie s.r.o.
CZ-760 01 Zlin

Č. zkušební zprávy
10-001503-PB01-K99-01-de-01 U*
Datum: 16. listopad 2010

Zkušební metoda
DIN EN ISO
11925-2
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3.2

Výsledky zkoušky

Tabulka 2

Výsledky zkoušky: Fóle kašírovaná textilií

Stavební produkt: "TWINWIN"
výsledků

Zkušební metoda
a číslo zkoušky

Parametr

DIN EN ISO 11925-2 Fs ≤ 150 mm
15 s

odkapávání při hoření/
*

Plošné opalování
15 s

odpadávání
Fs ≤ 150 mm

Opalování hran

*

odkapávání při hoření /
odpadávání

Počet
diskrétní zkoušky a stálé parametry prostřední hodnota (m) parametru
16

( -)

16

( -)

12

( -)

12

( -)

ano
ne
ano
ne

Poznámky:
a) neplatí pro rozšířenou oblast použití
*)

závisí na finálním použití

( - ) nepoužívá se

4
4.1

Klasifikace a oblast použití
Reference ke klasifikaci

Tato klasifikace byla provedena dle DIN EN 13501-1:2007.
4.2

Klasifikace

Stavební produkt "TWINWIN" je, pokud jde o chování při hoření, klasifikován takto.
E
Dodatečná klasifikace, pokud jde o tvoření kouře, je následující:
-Dodatečná klasifikace, pokud jde o odkapávání/odpadávání při hoření je následující:
--

Q:\Vorgänge\10001503 ISOChemie_Umschreib
ung PB und KB von
ISO-CONNECT
Vario SD auf PD
TECHNOLOGIE
s.r.o.TWINWIN\PR
01\Prüfberichte\10001503-KB02-K9901-de-01.doc
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Formát klasifikace chování při hoření stavebního produktu je následující:
Tabulka 3

Klasifikace chování při hoření dle DIN EN 13501-1:2007

Chování při hoření

E

Tvoření kouře

--

Odkapávání při hoření

--

Klasifikace chování při hoření: třída E
Dodatečná klasifikace týkající se vytváření kouře odpadá.
Dodatečná klasifikace týkající se odkapávání/odpadání při hoření odpadá.

4.3

Oblast použití

Tato klasifikace platí pro následující parametry produktu:
Pro fólii s označením produktu "TWINWIN"
Pro fólie o celkové tloušťce cca 0,23 mm a plošné hmotnosti cca 115 g/m².
Složení materiálů je uloženo u firmy ift Rosenheim GmbH.
Detaily viz zkušební zpráva ift Rosenheim GmbH č. 10-001503-PB01-K99-01-de-01.

Klasifikace je platná pro následující konečné užívání:
Fólie smí být používána pouze na minerální nebo kovové podklady bez mezery. Při lepení je
třeba zvlášť prokázat spojení fólie a lepidla.
Q:\Vorgänge\10001503 ISOChemie_Umschreib
ung PB und KB von
ISO-CONNECT
Vario SD auf PD
TECHNOLOGIE
s.r.o.TWINWIN\PR
01\Prüfberichte\10001503-KB02-K9901-de-01.doc
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5
5.1

Omezení
Všeobecně

Složení produktu musí odpovídat údajům uloženým u společnosti ift Rosenheim GmbH.
Chování při hoření ve spojení s jinými stavebními hmotami, podklady nebo povrchy je třeba prokázat
zvlášť.

5.2

Výstražné pokyny

Tento dokument není schválením typu nebo certifikací produktu. Nenahrazuje případné nezbytné stavebněprávní/stavebně-technické potvrzení použitelnosti dle směrnic pro pozemní stavitelství.

Q:\Vorgänge\10001503 ISOChemie_Umschreib
ung PB und KB von
ISO-CONNECT
Vario SD auf PD
TECHNOLOGIE
s.r.o.TWINWIN\PR
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