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FOUNDING MEMBER

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji 
na ogień nr 19530C 

Właściciel raportu klasyfikacyjnego
ORAC NV 
Biekorfstraat 32 
8400 Oostende 
Belgium 

Wprowadzenie 
Ten raport z klasyfikacji określa klasyfikację przydzieloną dla 

produktu ‘PUROTOUCH’ zgodnie z procedurami zawartymi 
w normie EN 13501-1:2007+A1:2009: Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1:
klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

Ten raport klasyfikacyjny zawiera 8 stron 
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1. SZCZEGÓŁY KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU
 
a) Natura i zastosowanie końcowe

 

Produkt PUROTOUCH został określony jako ‘profil dekoracyjny z pianki 
poliuretanowej’. 
Jego klasyfikacja jest ważna dla następujących zastosowań końcowych:
Używany do zastosowań wewnętrznych jako element dekoracyjny.

 
b) Opis badanego produktu 

 
Opis jest oparty na informacjach przekazanych przez wnioskodawcę.

 Wartości nominalne

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 

 

P8040 
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 Wartości nominalne

PUROTOUCH 

P9020 

 

Grubość (mm)  

P5050 
Grubość zmienia się między 9 mm (minimalna grubość) a 15
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

P8040 
Grubość zmienia się między 8 mm (minimalna grubość) a 22
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

P9020 
Grubość zmienia się między 8 mm (minimalna grubość) a 21
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

Masa liniowa (g/m)  
P5050 422 
P8040 272 
P9020 253 

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 zmniejsz. palność Tak 
Kolor Biały 
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 Wartości nominalne

Komponenty
2. Materiał główny: pianka poliuretanowa

Rodzaj produktu Pianka poliuretanowa wysokiej gęstości
Nazwa handlowa PUROTOUCH 
Producent ORAC DECOR 
Grubość (mm)  

P5050 
Grubość zmienia się między 9 mm (minimalna grubość) a 15
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

P8040 
Grubość zmienia się między 8 mm (minimalna grubość) a 22
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

P9020 
Grubość zmienia się między 8 mm (minimalna grubość) a 21
mm (maksymalna grubość) na całej szerokości profilu.

Gęstość (kg/m³) 200 
Użycie środków zmniejsz. palność Nie 
Kolor Żółty

DecoFix POWER (użyty do klejenia profili do podłoża) 
Rodzaj produktu Klej montażowy na bazie MS polimeru
Producent Znany dla laboratorium
Gęstość (kg/l; wilgotny) 1,2 
Użycie środków zmniejsz. palność Nie
Kolor Biały

 
Więcej szczegółów (np. montaż i mocowanie) jest dostępnych w raportach z badań
na poparcie klasyfikacji (§2a).

 

2. RAPORTY Z BADANIA I RAPORTY ROZSZERZONE I WYNIKI BADANIA JAKO 

POPARCIE KLASYFIKACJI 
 
a) Raporty z badania (i raporty rozszerzone EXAP) 
 

Nazwa laboratorium 
Nazwa

zleceniodawcy 
Raport z badania 

nr ref. i data badania 
Metoda badania 

WFRGENT nv 
Ghent, Belgium 

ORAC NV 19530A: 16/01/2019 
EN ISO 11925-2 

(Listopad 2010/AC:2011) 

WFRGENT nv 
Ghent, Belgium 

ORAC NV 
19530B: 28/01/2019 

08/02/2019 & 11/02/2019 
EN 13823 

(Lipiec 2010+A1:2014) 
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b) Wyniki badania 
 

Metoda badania Parametr 
Liczba

badań

Wyniki 
Kryteria 

dla Klasy C-s2,d0 Parametry

ciągłe

Wartość
średnia

Zgodność
z

parametrami Parametry
ciągłe

Zgodność z
parametrami

EN ISO 11925-2 (*) (1) 
Ekspozycja płomienia 30s: 

 
     

Oddziaływanie powierzchniowe 

- strona czołowa 
Fs ≤ 150 mm 

Zapłon bibuły filtracyjnej 

6 (-) 
(-) 

Tak
Nie

(-) 
(-) 

Tak
Nie

Oddziaływanie krawędziowe 
- pkt środkowy 1,5 mm 
za powierzchnią 

 
Fs ≤ 150 mm 

Zapłon bibuły filtracyjnej 

 
6 

 
(-) 
(-) 

 
Tak
Nie

 
(-) 
(-) 

 
Tak
Nie

(*) Materiał nie stopił się ani nie odciągnął od palnika zapłonowego.
(1) Na podstawie wyników uzyskanych w raporcie z badania nr 19530A. 

EN 13823 (2) FIGRA 0,2 MJ (W/s) 
FIGRA 0,4 MJ  (W/s) 

LFS<edge 
THR600s (MJ) 

SMOGRA (m²/s²) 
TSP600s (m²) 

Płonące
krople/cząstki

f < 10 s 
f > 10 s 

4 

206 
66 
(-) 
3,8 
18 
117 

 
 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

Tak
(-) 
(-) 
(-) 
 
 

Nie
Nie

(-) 
≤ 250 

(-) 
≤ 15 
≤ 180 
≤ 200 

 
 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

Tak
(-) 
(-) 
(-) 
 
 

Nie
Nie

(2) Na podstawie wyników uzyskanych w raporcie z badania nr 19530B. 

(-) Nie dotyczy. 
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3. KLASYFIKACJA I ZAKRES ZASTOSOWANIA 
 
a) Powołanie klasyfikacji 

Klasyfikacja została określona zgodnie z EN 13501-1:2007+A1:2009. 
 

b) Klasyfikacja 

Wyrób PUROTOUCH w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację: 
 

Reakcja na ogień Wydzielanie dymu Płonące krople 

C  s2  d0 

 
c) Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dla wyrobu opisanego w §1b, obowiązuje przy następujących
warunkach zastosowań końcowych: 

 

• Podłoże: Euroklasa A2-s1,d0 lub wyższa z minimalną grubością 12 mm 
i minimalna gęstością 525 kg/m³. Części podłoża, które nie są pokryte profilami
dekoracyjnymi, są pokryte tą samą farbą ognioodporną (250 g/m²), co profile 
dekoracyjne.

• Bez szczelin powietrznych

• Mocowanie: Profile dekoracyjne są przyklejane do podłoża przy użyciu
DecoFix  POWER  (klej montażowy na bazie MS polimeru) w ilości
20 ml / m profilu. 

• Orientacja pozioma i/lub pionowa profili dekoracyjnych

• Z lub bez pionowych i/lub poziomych złącz doczołowych pomiędzy przylegającymi
profilami
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Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów wyrobu: 
 

• Dotyczy następujących rodzajów profili (patrz rysunki w §1b) i powiązanej
masy liniowej: 
- P5050: 422 g/m 
- P8040: 272 g/m 
- P9020: 253 g/m 

• Profile dekoracyjne pokrywają maksymalnie do 70% powierzchni ściany
i sufitu 

• Masa profili: Do 1641 g / m² powierzchni ściany lub sufitu 

• Zastosowana ilość farby ognioodpornej: 250 g/m² (sucha) 

• Kolor farby ognioodpornej: Biały 

• Gęstość pianki poliuretanowej (główny materiał): 200 kg/m³ 

• Użycie środków zmniejszających palność: Tak

 

4. OGRANICZENIA 
 
W czasie kiedy norma EN 13501-1:2007+A1:2009 została opublikowana, nie podjęto decyzji
dotyczącej okresu ważności raportu klasyfikacyjnego.
 
Przepisy rozporządzenia (UE) 305/2011, powszechnie znane jako rozporządzenie (lub dyrektywa)
w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), mają pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi
przepisami norm zharmonizowanych i specyfikacji technicznych.
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5. OSTRZEŻENIE 
 
Niniejszy raport klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę w arkuszu informacji technicznych
nie było standardu produktu dla oznakowania CE dostępnego w czasie sporządzania raportu
klasyfikacyjnego dla badanego materiału/wyrobu.

Jeśli norma dla takiego wyrobu zostanie opublikowana, raport ten może zostać ponownie
przesłany do laboratorium w celu oceny adekwatności raportu do oznakowania CE.

 

PRZYGOTOWANE PRZEZ ZATWIERDZONE PRZEZ 

 

Signature 1 

 

Signature 2 
Ten dokument jest oryginalną wersją raportu klasyfikacyjnego 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 07:35:33 +01'00'

Bart Sette (Podpis) 
General Manager 
Gent 
2019.03.20 08:52:40 +01'00'
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