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Vizsgálati részletek
Referencia feltételek
Az 1996-os BS 476 illetve az 1997 BS 476 teszt eredmények előírásai, a minta alapján elnyert
eredmény szerint intézkedik az egyetértő szakvélemény O osztályú igazolás kiadásához az Építési
Szabályzat szerint.
Bevezetés
Egy termék minta alapján történt próba a BS 476 6. rész 1989 leírása alapján, illetve a tűz
terjedésének vizsgálata a BS 476 7. rész 1997 alapján a 'kiterjedt felületű anyagok tűzvédelmi
vizsgálata szerint. A vizsgálat eredményei teljes mértékben igazolták a 147276 és a 147277 -es
warrnigton-teszt eredményeit
Ez az összesítő vizsgálati jelentés a megbízó megrendelésére készült, és összefügg a jóváhagyott
Építési Szabályzat 2000 Tűzbiztonsági „B” dokumentuma A13(b) vizsgálati követelményeivel.
Ezt az összefoglalást ezzel összefüggésben kell értelmezni, de nem helyettesíti a warrington
tűzvédelmi teszt 14276 és 14277 eredményeit. Mindkét vizsgálat további információt tartalmazhat,
amelyek lényegesek lehetnek a termék potenciális tűzveszélyességére vonatkozóan.
A vizsgálat fő témája
A mintát a vizsgálathoz a megfelelő pozícióba helyeztük mint dekoratív tapétát, és a vizsgálat
szerint melegítésnek tettük ki.
A vizsgálat eredményeit
A vizsgálat eredménye a tesztelt minta alapján :
BS 476: 6 rész 1989
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BS 476: 7 rész 1997
Felszíni tűz-terjedés 1 osztály
A vizsgálat eredménye csak a termék minta viselkedése a vizsgálat egyéni körülményei közt,
ami nem jelent potenciális veszélyt a jövőbeni használatban.

A vizsgálati minta leírása
A minta alábbi leírását a megbízó által átadott információk alapján készült. Minden érték névleges,
hacsak nem lett tűrés megadva. A mintát a megbízó szolgáltatta. A warrington teszt nem nem
befolyásolta a kiválasztás menetét. A warrington vizsgálat a gipszkarton alapot és a vegyes felületet
egyaránt érintette.
Általános leírás
A tapétát gipszkartonra ragasztották „Formula 350” ragasztó felhasználásával. A tapéta ráncai a
vizsgálat irányába mutattak
A redők iránya a teszt alatt
Minden minta függőleges helyzeteben került vizsgálat alá.
A tapéta termék referencia
Botanicus 74877
Tapéta vastagság
0,23 és 0,45 között a minta redőitől függően
Tapéta súlya
Lásd 1. számú megjegyzést alább
A tapéta termék-csoportja
Ulf Moritz Scala
Cikkszáma

74877

Tapéta motívuma
Lásd 1. számú megjegyzést alább
A tapéta színe, árnyalatai
A megbízó nem tudta megadni ezt az adatot, mivel nem ő a termék gyártója. Ezért az alapszínét
mint „gomba” határozták meg.
A tapéta fényképe

Nyomás

Termék kapcsolat
Általános tipus
Gyártó neve
Alkalmazási arány
Alkalmazott eljárás
Kezelési eljárás
Láng gátló részletek

Lásd 1.sz. Megjegyzés
5 g/m2
Lásd 1.sz. Megjegyzés

Bevonat

Hátlap

Ragasztó

Alapozás

Termék kapcsolat
Általános tipus
Gyártó neve
Alkalmazott arány
Alkalmazott eljárás
Kezelési eljárás
Láng gátló részletek
Termék kapcsolat
Általános tipus
Gyártó neve
Vastagság
Súly egység terület
Láng gátló részletek
Termék kapcsolat
Általános tipus
Gyártó neve
Alkalmazási arány
Alkalmazott eljárás
Láng gátló részletek
Termék kapcsolat
Általános tipus
Gyártó neve
Vastagság
Sűrűség
Láng gátló részletek

Lásd 1. sz. Megjegyzés
Plivynil klorid, kalcium karbonát, titán-dioxid
Lásd 1. sz. Megjegyzés
15 g/m2 (PVC), 20 g/m2 (caCO3)
Lásd 1. sz. megjegyzés
Lásd 1. sz. Megjegyzés
nem szőtt
Lásd 1. sz. Megjegyzés
175 g/m2
Lásd 1. sz. Megjegyzés
Formula 350
Víz-bázisú diszperziós, keményítőt és PVA-t tartalmaz
Halls Beeline
5 – 6 kg/m2 között
Ecsetes felhordás
Cink-hidroxid, és klórozott paraffin
Gyproc Wallboard
Gipszkarton felület 2mm-es gipsz simítással
British Gypsum
12,5 mm
670 kg/m2
A megbízó nem tudta megani ezt az információt

1 sz. Megjegyzés : a megbízó nem tudta megadni ezt az adatot
A Megbízó megerősítette, hogy a mintákat más készítette. A megbízó nem tudott beszerezni
bizonyos információkat a gyártótól. A Megbízó megerősítette, hogy a gyártó nem kívánta megani
ezeket az adatokat a másolás elleni védekezés érdekében. Ezért a vizsgálatban szereplő minták
leírása nem tartalmaz minden olyan adatot, ami egyébként megjelenhet egy hasonló vizsgálat
dokumentációiban. Ennek ellenére a vizsgálat adatai megfelelnek a követelményeknek, a hiányzó
adatok nem feltétlenül szükségesek az eredmény érvényességéhez.

Szakvélemény
Mindent figyelembe véve megállapítjuk, hogy vizsgálat eredményei bizonyítják, hogy a vizsgált
termék megfelel az 2000-es Építési Szabályzat Tűzvédelmi 0 osztály A13(b)követelményeinek.
A szakvélemény érvényessége
A szakvélemény és jegyzőkönyv az Építési Szabályzat megfelelő pontjai alapul. Amennyiben az
Építési Szabályzatot átdolgozzák vagy javítják egy későbbi dátummal, akkor ellenőrizni kell, hogy
ezek a változások nem érvénytelenítik-e ennek a vizsgálatnak az eredményét.
A szakvélemény kijelenti azt a feltételezést, hogy a vizsgált minták jellegzetesek a termék
gyakorlatában. A warrington-tűz-vizsgálat semmilyen egyedi kiválasztást nem alkalmaz semmilyen
vizsgálata során, amely megváltoztatná a jellemzőit a vizsgálat során.
Ez a bizonyítvány kizárólag teljes formájában másolható. Kivonatok, vagy rövidítések nem
publikálhatók a vizsgálatot végző engedélye nélkül.
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