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Kůže:art Ohio 10t9

Hořlavost - cigaíeto\"ý a Zápalkolý test

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se váahují jen k

předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol
nesmí být reprodukován jinak než celý.
reprodukování části
protokolu si musí zákazník lyžádat souhlas zkušebny, která protokol

K

lystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě
subdodávky nebo neakeditované zkoušky, je toto v protokole
uvedeno.
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METODIKA ZKOUŠEK:
zkušební maoút nro hodnocení zapalitelnosti ěaloaněných sedacích seslav žhnoucím zdroiem zalólení
a hořícími zdroii zalálení

zdroi zanálení - žhnoucícieareta
bylo stanoveno podle BS 5E52-0
klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2)"C; relativní vlhkost (5Gt5)%
zkušebni ovzduší: tŤlota 21'C; relativní vlhkost 47 %
rozměry testovacího rámu : sedák 300 x l50 mm, opěradlo 300 x 450 mm
zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
počet zkoušek : l
Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapáleni

-

zdroi zapálení - ekviyalent amene záoalkv
bylo stanoveno podle BS 5852-1

-

klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2)'C; relativní vlhkost (5}.r5)%
zkušebníovzduší: teplota 21'C; relativní vlhkost 47 %
rozměry testovacího rámu : sedák 300 x l50 mm, opěradlo 300 x 450 mm
zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
poěet zkoušek : 2
Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení

uvedené uj,sledhy zkoušek se v,ďahují poaze a zópalnost kombinucí materidlů za honkráních podmínek
zkoušky; nejsoa urěeny pro hodnocen{ úplněho moblého nebezpeč{ ohně u použilých malel ilL
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kůže:art. Ohio 1019
vlastrrost

zkušebnímetoda

měřícíjednotka

zjištěné hodnoty

Hořlavost

.
.

cigaretov,ý test
zápalkov,ý test

BS 5852-0
BS 5852-1

bez zapáIeni
bez zapálení

Umistění zdroje zapáleni na povrchu vzorku (shora)
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