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Raport z badania Nr 19530A 

Przedsiębiorstwo 
ORAC NV 
Biekorfstraat 32 
8400 Oostende 
Belgium 

 

Wyrób budowlany i nazwa handlowa 
Profile dekoracyjne z pianki poliuretanowej PUROTOUCH 

 

Charakter badania 
EN  ISO  11925-2:2010/AC:2011  –  Badania reakcji na ogień – Zapalność
wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Część 2: Badanie
przy działaniu pojedynczego płomienia (EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) – czas 
ekspozycji płomienia: 30 s. 

 

Podsumowanie wyników 

Rozprzestrzenianie się płomienia Fs (mm) ≤ 150 

Zapłon bibuły filtracyjnej Nie 

 

PRZYGOTOWANY PRZEZ ZATWIERDZONY PRZEZ 

 

Signature 1 

 

Signature 2 
Ten raport zawiera 7 stron 

 
Ten dokument jest oryginalną wersją raportu z badania i jest napisany w języku polskim. 
Ten raport może być użyty do publikacji tylko i wyłącznie w całości. - W przypadku publikacji fragmentów tekstu zawartych 
w raporcie, należy uzyskać wcześniejszą zgodę. 
Autentyczność podpisów elektronicznych zapewnia Belgium Root CA. 
 

Niek De Pauw (Podpis) 
Project assistant  
Ghent 
2019.03.20 07:34:13 
+01'00'

Bart Sette (Podpis) 
General Manager 
Gent 
2019.03.20 08:52:20 
+01'00'
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1. OPIS METODY BADANIA 
 

EN  ISO  11925-2:2010/AC:2011  –  Badania reakcji na ogień – Zapalność wyrobów 
poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Część 2: Badanie przy działaniu
pojedynczego płomienia. Czas ekspozycji płomienia to 30 s.

 
Następującego odchylenia dokonano od specyfikacji zawartych w standardzie testowym:
Ponieważ produkt jest powlekany (biała farba ognioodporna) na przedniej i bocznej stronie, 
nie wykonano ekspozycji na krawędzie przy obrocie o ponad 90°. Co więcej, przedsiębiorca
(wnioskodawca) oświadczył, że niezabezpieczona pianka poliuretanowa nigdy nie może 
być wystawiona na ekspozycję płomieni w zastosowaniach końcowych. 
 

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
 
Data otrzymania próbek testowych : 17/12/2018 
 
Identyfikacja próbek : Miejsce prod. The company Orac 

Linia prod. 6 
Data prod. 2018 
Identyfikacja w ramach systemu jakości
PUROTOUCH 

 
Próbkowanie wykonane przez : Wnioskodawca (Pan Nico Wynthein) 
 
Data próbkowania : 13/12/2018 
 
Nazwa wnioskodawcy : ORAC NV 

Biekorfstraat 32 
8400 Oostende 
Belgium 

 
Nazwa producenta/dostawcy : ORAC NV 

Biekorfstraat 32 
8400 Oostende 
Belgium 

 
Nazwa handlowa : PUROTOUCH 
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Opis badanego produktu: 
Opis jest oparty na informacjach przekazanych przez wnioskodawcę.
           

 Wartości nominalne (*) Wartości zmierzone (**) 

PUROTOUCH 

Rodzaj produktu 

Dekoracyjna listwa profilowa wykonana z pianki
poliuretanowej wysokiej gęstości (główny materiał) z
powłoką białej farby ognioodpornej (farba) na przedniej
stronie i bokach. Tylna część profilu nie została pokryta
farbą.

Producent ORAC NV 

Rodzaj profilu (referencyjny)

P5050 

 

Grubość (mm) 
Grubość zmienia się między 9 mm (minimalna grubość)
a 15 mm (maksymalna grubość) na całej szerokości
profilu.

 

Masa liniowa (g/m) 422 (***) 

Komponenty 

1. Farba ognioodporna (z przodu i na bokach profilu) 

Rodzaj produktu Farba ognioodporna

Nazwa handlowa AL20x 

Producent Aithon 

Naniesiona ilość (g/m²) 
(sucha masa) 

250 (***) 

Grubość suchej warstwy (mm) 0,18 (***) 
Użycie środków zmniejszających palność Tak 

Kolor Biały

(*) Oparte na informacjach przekazanych przez przedsiębiorcę. 
(**) Wartości zweryfikowane przez laboratorium. 
(***) Nieweryfikowalne przez laboratorium. 
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 Wartości nominalne (*) Wartości zmierzone (**) 

Komponenty 

2. Materiał główny: pianka poliuretanowa 

Rodzaj produktu Pianka poliuretanowa wysokiej gęstości

Nazwa handlowa PUROTOUCH 

Producent ORAC DECOR 

Grubość (mm) 
Grubość zmienia się między 9 mm (minimalna grubość)
a 15 mm (maksymalna grubość) na całej szerokości
profilu.

Gęstość (kg/m³) 200 (***) 

Użycie środków zmniejszających palność Nie 

Kolor Żółty

(*) Oparte na informacjach przekazanych przez przedsiębiorcę.
(**) Wartości zweryfikowane przez laboratorium. 
(***) Nieweryfikowalne przez laboratorium.

 

Montaż i mocowanie

1. Podłoże 

Rodzaj produktu
Płyta gipsowo-kartonowa zgodna z  EN  13238, 
dostarczona przez laboratorium

Grubość (mm) 12,5 

Gęstość (kg/m³) 751 

2. DecoFix POWER 

Rodzaj produktu Klej montażowy na bazie MS polimeru 

Producent Znany dla laboratorium 

Gęstość (kg/l; wilgotny) 1,2 

Użycie środków zmniejszających palność Nie

Kolor Biały 

3. Mocowanie dekoracyjnych profili z pianki poliuretanowej 

Aby uzyskać reprezentatywne próbki do badań, przedsiębiorca przeciął profile P5050 na
płaskie próbki o wymiarach 90 mm x 250 mm. Próbki te zostały przyklejone (przez
laboratorium) do podłoża gipsowo-kartonowego za pomocą DecoFix POWER w ilości
20 ml / m profilu.
Cała próbka (podłoże + profil) została przetestowana swobodnie (pozycja pionowa w 
standardowej ramie testowej).
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Warunki klimatyzacji zgodnie z EN 13238, § 4.2 dla stałej masy.
Rozpoczęcie sezonowania:: 18/12/2018 
Zakończenie sezonowania:: 16/01/2019 

 

3. WYNIKI I OBSERWACJE 
 

Data testu : 16/01/2019 
 

a) Wyniki testu
 

a.1) Ekspozycja powierzchni
 

Pozycja zastosowania płomienia:  
 

• Linia środkowa próbki, 40 mm powyżej dolnej krawędzi
(patrz rys. 9 normy) 

 

Wyniki testu 

Próbka nr 1 2 3 4 5 6 

Zapłon (tak/nie) tak tak tak tak tak tak 

Końcówka płomienia osiągająca
znak pomiaru, 150 mm powyżej
punktu przyłożenia płomienia w
ciągu 60 s,  po przyłożeniu
płomienia (tak/nie)
Moment pojawienia się (s)

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

Max rozprzestrzenianie się płomienia (mm) 30 30 35 40 30 45 

Zapłon bibuły filtracyjnej 
(tak/nie) 

nie nie nie nie nie nie 

 

Obserwacje
Karbonizacja na wysokości płomienia i przebarwienia
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a.2) Ekspozycja krawędzi  
 
Pozycja zastosowania płomienia:
 

• Środek szerokości dolnej krawędzi próbki do badań 1,5 mm za powierzchnią
(patrz rys. 6 normy). 

 

Wyniki testu 

Próbka nr 1 2 3 4 5 6 

Zapłon (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Końcówka płomienia osiągająca
znak pomiaru, 150 mm powyżej
punktu przyłożenia płomienia w
ciągu 60 s,  po przyłożeniu
płomienia (tak/nie)
Moment pojawienia się (s)

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

 
 
 
 

nie 
- 

Max rozprzestrzenianie się płomienia (mm) 15 15 15 20 20 25 

Zapłon bibuły filtracyjnej 
(tak/nie) 

nie nie nie nie nie nie 

 

Obserwacje
Karbonizacja na wysokości płomienia i przebarwienia
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b) Podsumowanie wyników badania
 
Wyniki testu odnoszą się tylko do zachowania próbek materiału w określonych warunkach
testu. Nie mogą one być jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrożenia pożarowego
przez używany materiał.

 
Wyniki testu są ważne tylko dla próbek produktu, które zostały przetestowane.

 
Następujące wyniki badań uzyskano zgodnie ze standardem
EN ISO 11925-2:2010/AC:2011:  
 

Rozprzestrzenianie się płomienia Fs (mm) ≤ 150 

Zapłon bibuły filtracyjnej Nie 

 
c) Niepewność pomiaru
 
Niepewność wyników badań dla tego raportu z badań jest opisana w załączniku A
do normy testowej. Ponieważ załącznik ten obejmuje tylko produkty generyczne i wiemy,
że w tej chwili na niepewność może wpływać charakter produktu w teście, wartości w
załączniku A mogą jedynie wskazywać rzeczywistą niepewność testów opisanych w
powyższym raporcie z badania.
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