
G
$rt

Gentrum stavebního inŽenýrství a.s.
Požárně technická |aboratoř

luronlzovnnÁ
osoBA Ao 212

KLASIFIKACE REAKCE NA OHEN

V SOULADU S CSN EN 13501 4:2A07

Objednatel: Q.THERM Špnnlel GRoUP, a.s.
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice

Centrum stavebního inŽenýrství a.s.
PraŽská 16
10221Praha 10

Zpracovatel:

Název výrobku: AERO.THERM

Číslo protokolu
o klasiftkaci: PK-10-056

uonrlxovnnÁ
osoBA NB í390

Čís|o výtisku:

Datum vydání:

1t2

15.7.201A

Tento protoko| o k|asifikaci obsahuje 4 strany a můŽe být
pouŽíván nebo reprodukován pouze jako ce|ek'

p-nnŽsxÁ' t o, PR4HA í 0 - HosT|VAŘ, psČ 1o2 21 , E mail: csias@csias.cz, http:lÁrtlwrv'csias.cz
tČo aszz+eoo,olč czaszta86o. csl, a"s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B' vložka .|595.
PoŽámě technická |aboratoř' E<naiL ptl@csias.cz
Telefon: 281 017 1 1 't , Fax 281 017 455



PRoToKoL o KLAslF|KAc| č. PK-10-056 PoDLE REAKoE NA oHEŇ

Strana 2

í. lNFoRMAcE o KLAS|F|KoVANÉM yýRoexu

Původapoužit ivpraxi:

Výrobek AERO-THERM je určený jako ,,k|asifikovaný výrobek typu... Jeho
klasifikace je platná pro následující pouŽití v praxi:

lnteriérová stěrková a nátěrová hmota pro vnitřní zatep|enístěn

Popis:

Výrobek AERO.THERM je úplně popsán v protokolech o zkoušce uvedených
v článku 2.

2. PRoToKoLY o zKouŠce A VÝSLEDKY zKoUŠEK VYUŽ|TÉ
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkušební protoko|

Naměřené hodnoty

Název laboratoře Název zadavatele Protokol o zkoušce č. Zkušební metoda

CSI a.s., PTL Q-THERM Špnrulet
GROUP. a.s.

15115 - 1t3 Čsru en |So 1716
15115 - 2t3 Čsru eN lr,823

Zkušební metoda Parametr Poěet
zkoušek

Výs|'
Průměrný

kontinuální
parametr

(m)

edky

Parametr
spInění

Čsru rru |so 1716 Pcs (MJ/kgJ(1)
PCS (MJ/m')(2)

3
3

2,73
1,72

(t
G)

ČsN rru fi823

FlGRAo,z ryu pV/s)
LFs > hrana zkuŠebního tělesa

THRann " 
(MJ)

3
3
3

38,0
(-)
3,9

C)
ne
(-)

SMOGRA (m'ls')
TSPonn. (m')

3
3

0,0
38.7

C)
(-)

plamenně hořící
kapkv/částice [sI 3 G) ano

(-):
(1 ):

(3):

nevztahuje se
pro výrobek jako celek - hodnota spočítána pro podk|ad t|oušťky 6 mm a hustoty 870 kg/m3,
s hodnotou spalného tepla PCS = 2,50 MJlkg
pro vnější nepodstatnou s|oŽku výrobku - hmota AERO-THERM o t|oušťce 1 mm
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s|edkv zkouŠek

Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Sp|nění kriteria

csN EN rSO
17',16

Pcs (MJ/kqXl)
PCS íMJ/m.)(2)

2,73
1,72

Š 3 (A2)
=4 (^2l

(1): pro výrobek jako ce|ek
(2): pro vnějŠí nepodstatnou sloŽku r4ýrobku - hmota AERO-THERM o t|oušťce 1 mm
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3. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

odkaz a ob|ast přímé k|asifikace

Tato k|asifikace byla provedena v sou|adu s článkem 11.7 '3, 11.g.2 a 11,10'1
normy Čsru eru 13501.1 :20a7.

Klasifikace

Výrobek AERO-THERM je v sou|adu s jeho reakcí na oheň klasifikován:

_42

Jeho doplňková klasifikace podle rnývinu kouře je:

s1

Jeho dop|ňková k|asifikace podle p|amenně hořících kapelďčástic je:

d0

Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Splněníkritéria

ČsN rru 13,823

FlGRfu2niu [W/s] 38,0 Š 120 (A2)

THR6oo" [MJl 3,9 <7,5 (M)

LFs < hrana zkušebního tělesa ano ano (A2)

SMoGRA [m2ls2] 0 < 180 (s2)

TSP566" [m2] 38,7 < 200 (s2)
žádné plamenně hořící

kapkv/částice ano ano (d0)
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Uprava k|asifikace reakce na oheň uýrobku AERo-THERM:

chování při hoření vývin kouře odpadávající hořící
částice

A2 s 1 d 0

K|asifikace reakce na oheň: A2.s1,.d0

ob|ast použití

Tato k|asifikace je p|atná pro nás|edující parametry výrobku:

. TlouŠťka nánosu s 1 mm
- P|ošná hmotnost < 19o glm2 v suchém stavu

Tato k|asifikace je platná pro následující ap|ikace konečného pouŽití:

- Naneseno na podk|ady třídy A1 nebo A2 o minimá|ní tloušťce 6 mm
a hustotě 870 kg/m" nebo vyšší

4. USTANoVENí o VYUŽ|TELNoST|

omezení

Tento protoko| o klasifikaci má platnost do 15. 7 ' 2015, pokud nenastane
změna v technických specifikacích výrobku'

Upozornění

. Tento dokument nemůŽe nahrazovat schválenítypu ani certifikát uýrobku.

Vypracoval:

\'.[ Š!-V+--
Vít Slaboch

vedoucí laboratoře

\a[
JiH š;;h;


