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PROTOKOLU:

PROTOKOL VYSTAVIL
PŘEKONTROLOVAL:
POČET STRAN

:

:

Kůže:art Manhattan P023

Hořlavost - cigareto\í,

a zápalkoi"i test

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, kteŤé se vžahujíjen k

předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol
nesmí b;ýt reprodukován jinak než celý.
reprodukování části
protokolu si musí zákazník ryžádat souhlas zkušebny, která protokol
rystavila. Pokud protokol obsa}ruje zkoušky zajištěnéna ziákladě
subdodávky nebo neakíeditované zkoušky, je toto v protokole
uvedeno.
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METODIKA ZKOUŠEK:
zkušební meíody oro hodnocení zapalitelnosli čalouněných sedacích sestav žhnoucím zdroiem zanáIení
a hořícími zdroii zanálení

zdroi zaoólení - žhnoucícieareta
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021_1
klimatizace zkušebníchvzorků: teplota (23+2)'C; relativní vlhkost (5Gl5)%
zkušebníovzduší: teplota 2l'C; relativní vlhkost 47 %
rozměry te§tovacího riálnu : sedák 300 x 150 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 zapálení

-

zdtoi zapólení - ekviyalent olamene aínalkv
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021-2

-

klimatizace zkušebníchvzorků: íeploía(23+2)'C1' relativrrí vlhkost (5Gl5)%
zkušebníovzduší: teplota 21'C; relativní vlhkost 47 oá
rozměry te§tovacího rámu : sedIík 300 x l50 mm, opěradlo 300 x 450 mm
zkoušené materiály : testovaný vzorek podložený PUR pěnou CF 2830
počet zkoušek:2

Výsledek: hodnocení zda došlo nebo nedošlo k zapálení
Uvedené uýsledky zkoušek se vztahuj{ pouze na zópalnost kombinaď matefidlů 7a konkréníchpodm{nek
zkoušlE; nejsou urěeny pro hodnocenl úplného mobtého nebe4leěí ohně u použitých malefiólů,

ť€9'o
,lEXT|LNí

r(upÉaNíúsrnv

t

BHNO

'-.t- roor

j,'

AZL

19

strana

l 1275-05

Textilní zkušební ústóY 5.p,

:3

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kůže:art. Manhattan P023
vlastnost

zkušební metoda

měřícíjednotka

zjištěné hodnoty

IIořlavost

.
.

cigaretový test
zápalkov,ý test

[]NI EN l021-1

bez zapáIení
bez zapálení

UNI EN 1021-2

Umístění zdroje zapálení na povrchu vzorku (shora)

Ing. Petr

vedoucího zkuš

