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Úvoo

ZkouŠky šíření plamene po povrchu výrobku VEOTA DES|GN byly provedeny na základě objednávky firmy
AKSA s.r.o. V PoŽární zkušebně PAVUS' a.s' Ve Veselí nad LuŽnicí.

ZkouŠky byly připraveny, provedeny a vyhodnoceny na základě těchto podkladů:

t1] ČsN zg 0863: 1992,StanoveníŠíření plamene po povrchu stavebních hmot

Í2] Průvodní list zkouŠeného výrobku

Pro účely tohoto protokolu platídefinice uvedené v [1] a [2], spolu s následujícÍmizkratkami:
ČlA _ Česk1i institut pro akreditaci, o.p.s':
AZL - akreditovaná zkušební laboratoř.

pŘeDMĚT zKoUŠEK

Předmětem zkoušek byly tři shodné vzorky rozměru '1050 mm x 350 mm x 0,1B mm. ZkuŠebnívzorky byly
vyrobeny napnutím fólie VECTA DES|GN na rámy z hliníkových Úhelníků o rozměrech 25 x 25 mm
a ukotvením pomocí hliníkových nýtů'

Název výrobku:

ldentifikace výrobku:

Výrobce:

SloŽenívýrobku :

PloŠná hmotnost:
TlouŠt'ka:

VECTA DESIGN

napínaný fóliový stropní podhled

Vecta Design LTD
Lao 12-1 Párnu
80010 Estonia
fÓlie z PVC s plastifikátory a stabil|zátory
0,227 kgtm2
0,18 mm

Vzorky byly do zkušebny dodány dne 2' června2014'

PROVEDENI ZKOUSEK

3'í obecně

ZkouŠky byly provedeny podle [1]'

PouŽité zkušební a měřicí zařízení je uvedeno v Příloze 'í.

Zkoušky proběhly ve zkuŠebně dne 9. června 2014. Teplota okolního vzduchu byla 19'C při61 % relativní
vlhkosti.

vÝsleoxy zKoUŠEK

4.1. Pozorování zkoušek
Čas (min:s) Pozorování vzorku č. 1

1:00
2:30

'1 1:30

3í:00

natavovánía sesouvánízkoušeného materiálu v prostoru nad bodem A
sesouvání a uhelnatěnízkouŠeného materiálu provázené Únikem dýmu dosahuje bodu
A a postupuje dále směrem k bodu B
sesouvání a uhelnatění zkoušeného materiálu provázené únikem dýmu dosahuje dno
spalovací komory
nenastalo vznícení vzorku, ukončení zkoušky
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Čas (min:s) Pozorování vzorku č' 2
1:00
3:00

'10:00

3í:00

natavovánÍa sesouvánízkoušeného materiálu v prostoru nad bodem A
sesouvání a uhelnatěnízkouŠeného materiálu provázené Únikem dýmu dosahuje bodu
A a postupuje dále směrem k bodu B
sesouvání a uhelnatění zkoušeného materiálu provázené únikem dýmu dosahuje dno
spalovacíkomory
nenastalo vznícení vzorku, ukončení zkoušky

Čas (min:s) PozorovánÍ vzorku č. 3
natavovánía sesouvánízkoušeného materiálu v prostoru nad bodem A
sesouvání a uhelnatěnízkouŠeného materiálu provázené únikem dýmu dosahuje bodu
A a postupuje dále směrem k bodu B
sesouvání a uhelnatění zkoušeného materiálu provázené únikem dýmu dosahuje dno
spalovacíkomory
nenastalo vznícení vzorku, ukončení zkouŠky

Stanovení indexu a rychlosti šíření plamene po povrchu stavebních hmot

o |NDEX ŠíŘrruí PLAMENE Po PoVRoHU STAVEBNíCH HMoT:

i" = 0,00 mm/min

. RYCHLoST ŠíŘENÍ pnurNe Po PoVRCHU STAVEBNíCH HMoT:

v" = 0,00 mm/min

ZAVER

1:00
3:30

9:30

31:00

4.2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkouŠek'

Při přípravě, provedení a vyhodnocenízkoušek byla dodrŽena přísluŠná ustanovení ČsN zg ogog.

Zpracoval. Schválil:

í AzL
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Zkušební zařízení: Evidenění ěísIo:

Tlaková láhev s ventilem a regulátorem tlaku

Průtokoměr

1 006

1 
:007 !1 :2
'1.008

Měřicí zařízení: Metrologické
evidenění ěíslo:

Termoelektrické Člán ky 31018

31026,31003_--1;áil^--_Měřicí ústředny

Stopky 3050]

30409

301 05

Váha KERN

Svinovací metr

Měřená ve!ičina Rozšířená
nejistota měření

Délkové rozměry (svinovací metr)

Čas (stopky)

Teplota okolního vzduchu.

1mm

ís
:;]ó''

3%oRelativní vlhkost okolního vzduchu

Hmotnost

Teplota spalovacího prostoru

10 mg

4:7 "c

4,2"CTeplota zkuŠebního prostoru

Metrologická návaznost zařízení je popsána na metrologické evidenční kartě zařízení, která je
jednoznačně určena metrologickým evidenČním číslem zařízení.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření
k= 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.

Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-í6/02 a GUM.
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