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Zlecenie nr: 18

Zal<resbadan: o gr aniczone r ozpr ze strzenianie płomienia,
odporność na ciepło.

Identyfikacj a obiektu badań:
Zamek Kroko - trudnopalny plastikorvy na taśmie aramidowej.

Nazwa i adres klienta: BENETEX
Ul. Ostrowska 458
6f 324 Poznan

Data otrzymania obiektu badań: 06,04.2011
Data

WynlKl badan odnoszą slę wyłącznrc do badanych prÓbek .ł,
Badania wykonano na prÓbach dostarczonych przezk|ienta
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badan Metrologicznych raport nie może byÓ powielany inaczej jaktylko w całości.
Przy podanym wyniku badania |iczbazapisanaza symbolem + jest warto$cią niepewnoŚQi.To?szerzonej pĘfuspółczynniku
rozszerzeniak=2 i przyjęt5m poziomie ufności 95%.
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ia badania: 07 .04.+ 12.04.20

Osoba wvkonuiaca badanie Podpis

Anna Muras \.^*,ot \\*,r"^..s.ą
Data sporz4dzen ia raportu :|2.04.20 | 1

Wyniki badan odnoszą się wylącznie do badanych próbek



WYNIKI BADAN

Zamek Kroko - trudnopalny plastikowy na taśmie aramidowej

Raport 8212011
Wskaźniki Wyniki badania Metodvka badania
Ograniczone

rozprzestrzenianie płomienia

.osiąganie przez płomieil
górnej/pionowej krawędzi
próbki

o czas następczego spa|ania

l s l

o czas następczego iarzenia

l s l

o występowanie szczątków

o powstawanie dziury
(przepalenie )

Zamekl Zamek2 Zamek3

PN-EN ISO
15025:2005

Iąformącie dodątkowe:
Badanie wykonano w klimacie :
temp. l9 oC,wi lg.49%o;

Rodzaj uŻrytego gazu: propan-butan;
Badania wykonano metodq
zap alenia powi erzchniowe go ;
czas działania płomienia l0s;
Wstępne przygotowanie próbek:
próbki poddano 5-krotnemu
procesowi prania wg PN-EN ISO
6330:2002+Al:2009
metoda prania 2A temp. 60oC:
metoda suszenia A.
Liczbapróbek 3 zan.ki;
sposób zamocowania próbek:
na igłach;

nie wystąpiło

0

0

nie wystąpiło

taśma zamka nie
przepala się;

zamękpo działaniu
płomienia moŻla

rozpiąć

nie wystąpiło

0

0

nie wystąpiło

taśma zamka nie
przepala się;

zamek po działaniu
płomienia moir'a

rozpiąć

nie w}stąpiło

0

0

nie wystąpił6*.

taŚma zamka nie
przepala się;

zamekpo działaniu
płomienia moin7a

rozpiąć

*)odporność na ciepło
o zmiana wymiarów
kierunku wzdhlznyml%l

. zapalenie

o topienie

2oń

nie wystąpiło

nie wystąpiło

zamek po działaniu temperaturv można rozoiać

PN-EN 469:2008
pkt. 6.5

Temperatura - 180" C;
Czas działania temp' - 5 min;
Badanie wykonano na próbach
aklimatyzowanych.

Parametr nie objęty zakresem akredytacji

Klimat do aklimatyzacjiprób wg PN-EN ISo 139:2006
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