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Nazwa i adres / Name and address

CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPożARoWEJ im. J ózeta T ut iszkows kiego

- PAŃSTWoWY |NSTYTUT BADAWGZY
zEsPÓŁ LABoRAToRIÓW PRocEsÓW SPALAN|A ! WYBUcHoWośct BW

ul. Nadwiślańska 213

05420 Józefów Uotwocka

Kod ldentyllkacylny /
ldentłtlcatlon code') Dzledzlna l przedmIot badań , Flold of testlng and ltom:

H/5; H/6; H/8; H/l0;
Hl11;H117:H118:
Hl21;H123;H126;
H/45; H/53

N/6; N/8; N/13; N/53

Badanla ogniowe wyrobÓw' materiałów i obiektów budowlanych' wyrobÓw iwyposażenia
elektrycznego' wyrobów i mateńalów konstrukcyjnych' paliw, mebli, wyrobów innych, papieru, tektury,
wyrobów z two.zwv saucznych i gumy' tekstyliów iskóry' fańy i lakiery' pojazdów' wyroby i
wyposażenie telekomunikacine, / Fire tests of building producls, mateńals, items, electrical products
and equipmenl, construction products and materials, fuels, fumiture, other products, paper,
cardboard, plastic and rubber products' teńiles and leather, palnts end lacquer, vehicles'
tolocommunication produot6 and oquipmont,
Badania właściwości fzycznych wyrobów iwyposażenia elekĘcznego, wyrobów i materiałów
konetrukoyJnyoh, ma8zyn l unądzeń' wyrobów l wypooażenla telekomunikaoyjnogo / Tosto of physloal
propeńies of electrical products and equipment, construction products and mateńals, machinery
and devices, telecommunication Droducts and equioment

ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305ł2011 (CPR)' decpja KE; 97n4olEc'
98/437/EC, 98/436/EC, 2011l2UlUE / Conformity assessment in the area of the regulalion of the European Parliament and of the
Council (EU No.305/2011 (CPR). EC Decision: 97n401EC.9814371EC.98/436/EC.2O11l284lEU
Rozporządzenie Minislra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r' w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobem znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm) / Regulation of
the Minisler of lnfrastruclure and Conslruction of November 17,2016 on the method of declaring the peńormance of construction
Droducts and the method of markino lhem with a conslruclion mark {Journal of Laws- item 1966- as emended)

*1*I
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PCA Zakres akredytacJl Nr AB 1280
Scope of accredltation No. AB l28o

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wlbuchowości BW
ul. Nadwiślańska 213; 0!4,20 Józefów k/otwocka

Pnedmiot badań/wyrób /

Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda /

Type of actlviĘ/
oarameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienla /

Reference documents

Dachy z udzlałem materiałów
palnych' świetliki dachowe, pasma
świetlne /
Roofs made of combustible
materia!s, sĘli ghts' roof-Iights

Zewnętrzne i wewnętrzne
rozprzestzenianie ognia w kierunku
do góry i do dołu /
Fire upward and downward spread
fire externally and internally
Maksymalna długoŚĆ zniszczenia
zewnętrzna i wewnętrzna
spadających' płonących kropli
i odpadówze strony eksponowanej
płonący chl Żarzących si ę cząstek
penetrujących konstrukcję dachu /
Maximum length of eńernal and
internal damage
falling, burning droplets and debris
from the exposed side
flaming / incandescent particles
penetrating the roof structure
Powierzchnia otworóW /
The area of the holes
Rozprzestrzenianie ognia w kierunku
poprzecznym /

Fire is spread in the transverse
direction
Wewnętrzne tlenie/ żarzenie /
lnternal smoulderinq / qloWno

PN-ENV 1187:2004 + 41:2007; pK.4
metoda 1/
point 4 method 1

Wyroby włókiennicze, materiały
elastyczne /

Textiles, elastic materials

Czas do zapalenia się prÓbki /

Time until the inflammation of
sample
Czas do zaniku spalania próbki /
Time until the burning of sample
ceases
Powierzchnia zniszczenia próbki /
Destruction surface of sample

PB/BW/1
edycja 1 z dnia 17.05.2011 r. I
l"tedition dated 17.05.201 1

Kable, paewody elektryczne oraz
światłowodowe /
Cables, electrical and fiber-optic
cables

KwasowoŚĆ gazÓw powstałych
podczas spalania materiałÓw kabli
elektrycznych poprzez pomiar pH i

konduKywnoŚci /
Gas acidity formed during the
combustion of materials of electric
cables by measuring pH and
conductivity

PN-EN 50267-2-2:2001
PN-EN 50267-2-3:2001

Wersja strony / Page version: A
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PCA Zakres a AB't2Bo

Pzedmiot badan/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj działal noŚcirbadane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter, characteristic tested

Dokumenty odniesienia /
Reference documents

Kable, paewody elektryczne oraz
światłowodowe /
Gabtes, electrical and fiber-optic
cables

ZawartoŚĆ kwaŚnego gazu
halogenowego powstałego podczas
spalania materiałów kabli
elektrycznych /
Gas acidity formed during the
combustion of materials of electric
cables by measuring pH and
conductivity

PN-EN 50267-2-1:2001
PN-EN 50267-2-2:2001
PN-EN 50267-2-3:2001

Substancje chemiczne i ich
mleszaniny, które mogą stuarzać
zagrożenie pożarem podczas
użytkowania Iub procesów
technologicznych:
- ciekłe produĘ chemiczne
- ciekłe produkty naftowe
- materiaĘ stałe w postaci pyłów,
proszkóq granulatów/
Chemical substances and their
mixtures włrich may pose a ńsk
of explosion during operation or
technical processes:
- liquid chemical products
- liquid petroleum products
- solid materials in the form of
dusts. powders. qranules

Temperatura zapłonu /
Flash point
Minimalna energia zapłonu /
Minimal temperature of flash point

ASTM D93:2013
PN-EN 50281-2-1:2002
PN-EN 13821:2004
ASTM E2019:2013

substancje i ich mieszaniny' ktÓre
mogą stuarzać zagrożenie
wybuchem podczas użytkowania
lub procesów technologicznych :

- ciekłe
- gazowe
- stałe w postaci pyłów' proszkóq
granulatów/
Chemical substances and their
mińures which may pose a risk
of fire during operation or
technical processes:
- liquid
- gas
- solid in the form of dusts,
powders. qranules

Maksymalne ciśnienie wybuchu /
Maximum explosion pressure
Maksymalna szybkoŚć narastania
ciŚnienia wybuchu /
Maximum rate of pressure rise
Granice wybuchowości /
Explosion limits

ASTM E1226:2012

Wersja strony / Page version: A
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2akres Nr AB l28oPCA of

Wersla strony / Page version: A

Pzedmiot badań/uryrób /

Material / product tested

Rodzaj działalnościlbadane
cechy/metoda /

Type of activity/
Darameter/ characteristic tested

DokumenĘ odniesienia /
Reference documents

Wlroby aerozolowe i pianki/
Aeroso! products and foams

odległoŚć zapłonu, ciŚnienie
wewnętrzne wyrobu aerozolowego,
masa wyrobu' równoważnik czasu
tcq, gęstoŚĆ deflagracji /
lgnition distance, aerosol internal
pressure, product mass, time
equivalent tcq, deflagration density

RoZPoRZĄDZENl E MlNlSTRA
GOSPODARKI z dnia 5listopada
2009 r. w sprawie szczegołowych
wymagań dla wyrobÓw aerozolowych'
Załączniknr 3l
REGULATION OF THE MINISTER
OF ECONOMY of 5 November 2009
on detailed requirements for aerosols.
Appendix No. 3

Materiały stosowane w konstrukcji
pojazdów samochodowych /
Materials used in the construction
of motor vehicles

odpornoŚĆ na pochłanianie paliw
ismarów/
Resistance to absorption of fuels and
lubricants

Regulamin'l 18 UN/ECE l2o2ol241l
Załącznik9l
Regulation 118 UN lECE1202012411
Annex 9

Systemy gaśnicze stosowane
w pojazdach /

Fire extinguishing systems used in
vehicles

Czas ugaszenia poŹarÓw testowych
i czas powstrzymania od ponownego
zapłonu l
The time for extinguishing test fires
and the time for refraining from re.
ignition

Regulamin 107 UN/ECE 4201812371,
Zał.13l
Regulation 107 UN lECEl2018l237l,
Annex 13

Wydanie nr/ lssue No. 15, '13.09.2022 4t16



PCA Zakres akredytacji Nr AB 12BO
Scope of accredltatlon No. AB l28O

Przedm iot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj działal ności/badane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia /
Reference documents

Hydrauliczne narzędzia ratownicze
dwustronnego działania /
Double acting hydraulic rescue
tools

Oznakowanie, masa, geometria
(wymiary)' rozmieszczenie uchwytów
stabi lność' poprawność pracy
urządzenia uruchamiającego ręczne
sterowanie, czas trwania cyklu
(otwarcia i zamknięcia) /
Marking, weight, geometry
(dimensions), arrangement of
handles, stability, correct operation of
the actuator for manual control, cycle
time (openings and closings)
Parametry i cechy uŹytkowe w tym:
minimalna siła działania
zakres (ściskanie 20+290, kN
rozciąganie 20+180 kN), integralnoŚĆ
nazędzia,
szczelność i sprawdzenie
szybkozłączy,
zdolność do przeciążeń,
chwytnoŚć końcówek rozpieracza,
badanie powiezchni chwytnej stopy
cylindra,
zdolność cięcia /

Parameters and functional features,
including: minimal potency
Range (compression 20 * 290, kN,
stretching 20 + 180 kN), tool integrity,
tightness and checking of quick
couplings,
ability to overload,
grip of the spreader tips, examination
of the gripping surface of the cylinder
foot,
cuttino abilitv

PN-EN 13204:2017-01

Wersja strony / Page version: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1280
scope of accr€dltatlon No. AB {280

Pzedmiot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzai dzlałalności/badane
cechy/metoda /
Type of actlvity/

parameter, characteristic tested

Dokumenty odnieslenia /
Reference documents

Kable, pzewody elektryczne oraz
światłowodorłe /
Cables, electric wires and optical
fibers

Tłumienność i zmiany tłumienności
dla długoŚcifal:
- 850 nm i 1300 nm (włókna
wielomodowe)
- 1310 nm i 1550 nm (włókna
jednomodowe) /

Attenuation and attenuation changes
for wavelengths:
- 850 nm and 1300 nm (multimode
fibers)
- 1310 nm and 1550 nm (single'mode
fibers)

PB/BW3 Edycja 1 2dnia22.02.2021
r. (w oparciu o PN-EN 50582:2016-
12) t
PB/BW3 Edition 1of 2021.02.22
(based on PN EN 50582:2016-12)

Substancje chemiczne I ich
mieszaniny które
mogą stuarzać zagrożenie
poŁrem podczas
użytkorłłania ! ub procesów
technologicznych:
- ciekłe produKy chemiczne
- ciekłe produKy naftowe /
Chemical substances and their
mixtures which may pose a risk
of explosion during operation or
technical processes:
- liquid chemical products
- liquid petroleum products

Temperatura zapłonu l
Flash point
Metoda zamkniętego tygla Abla/
Abel closed-cup method
Zakres -8,5'C do 75,0"C I
Range -8,5'C to 75,0'C

PN-EN ISO 13736:2021-07

Temperatura samozapłonu par /
Auto ignition temperature of vapours
Zakres od 80"C do 600'C /

Range 80'C to 600'C

PN-EN 14522:2006 (ciecze) / (liquid)
MetodaS/MethodS

strony age version: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1280
Scope of accreditatlon No, AB t2so

Przedm iot badan/wyrób /

Material / product tested

Rodzai dzaała! ności'badane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter/ characterlstic tested

Dokumenty odnieslenla /
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji / Flexible scope of accreditation a)

WVroby budowlane /
Construction products

Czas utrzymującego się
płomieniowego spalania próbek /

Time of persistent flame sample
combustion
Względny ubytek masy prÓbek /

Relative weight loss of samples
Przyrost tem peratury: pieca, wnętrza
próbki, powierzchni prÓbki /

lncrease in temperature: of the
oven, of the inside of the sample, of
the sample surface

PN-EN tSO 11824) ,rNtt

Wystąpienie zapalenia /
Occurrence of infl ammation
Rozprzestrzenianie płom ieni /

Spread of flames
Zapalenie papieru filtracyjnego /

lnflammation of the filter oaoer

PN-EN tSO 11925-24) ,,N"

całkowite oepło spalania/ciepło
spalania netto /

Total combustion heat /net
combustion heat

PN-EN ISO't7164) ,,Ntt

\łvyroby budowlane z uryjątkiem
posadzek /
Gonstruction products excluding
floors

Wydzielanie ciepła /
Secretion of heat
Wydzielanie dymu /

Secretion of smoke
Boczne rozprzestrzenianie płomienia /

Lateral spread of flame
Kapanie i odpadanie pod wpływem
ognia /

Drippinq and peelinq under fire

PN-EN 13823.) ,,N"

Posadzki, titłykładzi ny podłogowe /
Floors, floor coverings

Krytyczny strum ień cieplny/strum ień
cieplny w 30 minucie /

Critical heat flux / heat flux after 30
minutes
Wydzielanie dymu /

Secretion of smoke

PN-EN ISO 9239-1 4) ,,N"

Sciany zewnętrzne zawierające
materialy palne, ocieplenia /

Outer walls containing
combustible materials, insulation

WartoŚc temperatury w punktach
pomiarowych na liniach L1 i L2 I
Temperature value at the
measuring points on the lines L1
and L2
Spalanie lub tlenie na liniach L1 i L2l
Burning or snlouldering on the lines
L'l and L2
Występowanie płonących odpadów /

Occurrence of burning waste
Spalanie po czasie badania /
Burninq after the time of the test

PN-B-02867 4)

Wersja strony / Page version: A

,,N'' - Metoda badawcza stosowana W działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 30512011 z dnia g marca 20'l'l r. / Test method used in activities relevant for notification according to the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 305/201'l of I March 201 1
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PCA Zakres akredytacji NrAB j280
Scope of accredltatlon No. AB ,t280

Przedm iot badań/uryrób /

Materla! / product tested

Rodzaj działa!ności/badane
cechy/metoda /

Type of activity/
oarameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienla /

Reference documents

Dachy z udziałem
materiałów palnych,
świet!iki dachowe, pasma
świetlne /
Roofs with combustible
materials, sĘlights'
rooflights

Zewnętrzne i wewnętrzne
rozprzestrzenianie ognia w kierunku
do góry i do dołu /
Eńernal and internal fire spread in
an upwards and a downwards
direction
Maksymalna długość zniszczenia
zewnętrzna i wewnętrzna
spadających, płonących kropli i

odpadów ze strony eksponowanej
płonący cN Żarzących si ę cząstek
penetrujących konstrukcję dachu /
Maximum length of eńernal and
internal destruction of falling,
burning droplets and debris from the
exposed side flaming /
i ncandescent particles penetrating
the roof structure
Powierzchnia otworÓw/
Area of openings
Rozprzestrzenianie ognia w
kierunku poprzecznym /
Fire spreading in the transverse
direction
Wewnętrzne lleniel Żarzenie l
lnternal smoulderinq / olowinq

PKN-CEN/TS 11874' .rNtt

Płaskie wyroby
vrłókiennicze
z wyłączeniem zasłon l
firan /
Flat textiles excluding
cuńains

Czas zapalenia / lnflammation time PN-EN tSO 69404)
Czas od chwili przyłozenia
płomienia zapalającego do
pzerwania dolnej nitki kontrolnej /
The time from the moment of
applying the infamation flame until
the breaking ofthe bottom control
thread
Czas od chwili przyłożenia
płomienia zapalającego do
przerwania Środkowej nitki
kontrolnej/
The time from the moment of
applying the infamation flame until
the breaking of the middle control
thread
Czas od chwili przyłożenia
płomienia zapalającego do
przerwania gÓrnej nitki kontrolnej /
The time from the moment of
applying the infamation flame until
the breaking of the top control
thread

PN-EN tSO 69414)

Wersla strony / Page version: A

,,N'' - Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305t2011 z dnia 9 marca 2011 r. / Test method used in activities relevant for notification according to the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 305/201'l of 9 March 201 1
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PCA Zakres Nr AB i28O

Wersja strony / Page version: A

ot

Przedm iot badań/wyrób /

Material / product tested

Rodzai działa! nościlbadane
cechy/metoda /
Type of activiĘ/

Darameter/ characteństic tested

Dokumenty odniesienia /

Reference documents

Siedziska stadionowe
i tapicerowane /

Stadium and upholstered
seats

Występowanie spa|ania
płomieniowego /
Occunence of flame combustion
Sam orozprzestrzeniające się tlenie /
Self-spreading smoldering
Czas palenia /

Burnino time

BS 5852 4)

MateriaĘ obiciowe i
wypełnienia stosowane w
siedziskach
tapicerowanych, fotele,
siedzlska /

Upholstery and filling used
in upholstered seats,
armchairs, seats

Rozprzestrzenianie się spalania /
Spread of combustion
Zniszczenie badanego układu /
Destruction of the tested system
Tlenie do granic prÓbki /
Smouldering to the sample edges
Tlenie na całej gruboŚci' - tlenie
ponad t h /
Smouldering over the entire
thickness, - smouldering for more
than 'l h
obecność aktywnego tlenia
w badaniu końcowym /
Presence of active smouldering in
the final test
Wystąpienie płomieni na badanym
układzie /
Occurrence of flames on the tested
system

PN-EN 1021-14)

Rozprzestrzenianie się spalania /
Spread of combustion
Zniszczenie badanego układu /
Destruction of the tested system
Tlenie do granic próbki /
Smouldering to the sample edges
Tlenie na całej gruboŚci /
Smouldering over the entire
thickness
Tlenieponadlh/
Smouldering for more than t h
obecność aktywnego tlenia
w badaniu końcowym /
Presence of active smouldering in
the final test
Występowanie palenia się
płomieniem do skrajÓw próbki/
Occurrence of flame burning to the
sample edges
Palenie na wskroŚ grubości próbki/
Burning throughout the thickness of
the sample
Spalenie dłużej niż 120 sekund po
usunięciu rurki palnika /
Burning for more than 120 seconds
once the burner tube is removed

PN-EN 1021-24)

Wydanie nr/ lssue No. 15, 13.09.2022 9/1 6



PCA Zakres akredytacii Nr AB l2BO
Scope of acc.edltatlon No. AB 1280

Pzedmiot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj dzlałalności/badane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter/ characteństic tested

Dokumenty odniesienia /
Reference documents

Urządzenia
przeciwhałasowe /

Noise abatement devices

WielkoŚĆ uszkodzonej powierzchni /
Size of damaged suńace
Przepalenie na wylot /
Burning throughout
odbanłienia /
Discoloration
Czas utrzymywania się płomienia /
The duration of the flame
Powierzchnia zniszczenia I
Destruction area
Reakcja na ogień /
Reaction to fire

PN-EN 1794-24t
PN-EN 1794-34)
zwył. pR.5.2.3.l
except clause 5.2.3

Tworzywa sztuczne i inne
materiaĘ niemetaIiczne /
Plastics and other non-
metallic
materials

Czas palenia się płomieniem
własnym /
Time of burning with a flame
Czas Żarzenia się /
Time of glowing
Rozprzestrzenianie płom ien i

i Żarzenia l
Spreading of flames and glowing
Zapalenie podkładki bawełnianej /
lnflammation of cotton pad
Pzepalenie próbki/
Burnout of sample
Powierzch n i a zniszczenia I
Damaged surface

PN-EN 60695-11-54)
PN-EN 60695-'11-104)
PN-EN 60695-11-204)

Materiały i wyroby
budow{ane
izolacyjne,
konstrukcyjne,
uryposażeniowe i

dekoracyjne /
Insulation, construction,
outfltting and decoration
materlals and construction
products

lntensywnoŚĆ wydzielania ciepła i
dymu
- wydzielania ciepła
- wydzielania dymu
- masowa szybkoŚć spalania /
lntense release of heat and smoke:
- release of heat
- release of smoke
- mass combustion rate

lso 5660-1 4)

Wersia strony / Page version: A
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Zakres akredytacji Nr AB 1280PCA scope or accreoilatlon No. ĄB l2go

Pzedmiot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj działa! nościlbadane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter/ characteństic tested

Dokumenty odniesienia /

Reference documents

Kable, pzewody
elektryczne oraz
światłowodowe /
Cables, electrical and
fiber-optic cables

Wydzielanie ciepła /
Release of heat
Wydzielanie dymu /

Release of smoke
Rozprzestrzenianie płom ienia /

Spreading of flames
Występowanie spadających
płonących fragmentów /

Occurrence of falling burning
fraqments

PN-EN 50399 4)

Pionowe rozprzestrzenianie
płomieni po pojedynczym
izolowanym przewodzie lub kablu
- zasięg i rodzaj zniszczenia
- rozprzestrzenianie płom ienia
- płonące krople /
Vertical spread of flames along a
single insulated wire or cable
- scope and type of damage
- spread of flame
- burnino droplets

PN-EN 60332-1-24t
PN-EN 60332-2-24)
PN-EN 60332-1-3 4)

Kwasowość gazów powstałych
podczas spalania materiałów kabli
elektrycznych poprzez pomiar pH i

konduKywności /
Gas acidiĘ formed during the
combustion of materials of electric

easuring pH and

GęstoŚć dymÓw wydzielanych przez
palące się przewody lub kable
- wydzielanie dymu /
Density of smoke emitted by
burning wires or cables
- release of smoke

PN-EN 60754-24)

Kable, pzewody
elektryczne oraz
światłowodowe /
Cables, electrical and
fiber-optic cables

PN-EN 61034-'1 4)

PN-EN 61034-24\

Rozprzestrzenianie płom ienia /
Spread of flame

PN-EN 60332-3-214t
PN-EN 60332-3-224\
PN-EN 60332-&23 4)

PN-EN 60332-3-244\
PN-EN 60332-&25 4)

PN-EN 50305 pkt. 9.1 4)

ZawartoŚÓ kwaśnego gazu
halogenowego powstałego podczas
spalania materiałÓw kabli
elektrycznych / Content of acidic
halogen gas
formed durlng combustion of
materials of electric cables

PN-EN 607U-14)

Wersja strony / Page version: A
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PCA zakros akredytacji Nr AB ,t280
Scope of accredltation No. AB l2gO

Przedm iot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda /

Type of actlvity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia /
Reference documents

Przewody i kable w
obwodach
zabezpieczających /
Gables and wires in
protection
circuits

PalnoŚĆ, ciągłoŚć dostaw energii /
Flammability, continuity of energy
supply

PN-EN 50200 4)

PN-EN 50362 4)

PN-EN IEC 60331-1 4)

BS 8434-2 4)

Wyroby el ektroizolacyj ne
stałe /
Solid electro-insulati ng
products

odpornoŚć na rożarzony drut
_wystąpienie zapalenia lub Żarzenia l
Resistance to incandescent wire
- occurrence of inflammation or
gloWnq

PN-EN 60695-2-10 4)

PN-EN 60695-2-11 4)

PN-EN 60695-2-12 4)

PN-EN 60695-2-13 4)

Substancje chemiczne i
ich mieszaniny, które
mogą stwalzać zagrożenie
pożarem podczas
użytkorłania lub procesów
technologicznych:
- ciekłe produĘ
chemiczne
- ciekłe produkty naftowe
- materiały stałe w postaci
pyłóĘ proszków,
granulatów /
Chemical substances and
their mixtures which may
pose a risk of explosion
during operation or
technical processes:
- liquid chemical products
- Iiquid petroleum products
- solid mateńals in the
form of dusts, powders,
qranules

Temperatura zapłonu l
Flash point

PN-EN ISO 27'19 4)

Substancje i ich
mleszaniny, które mogą
stwarzać zagrożenle
wybuchem podczas
użytkowania lub procesów
technologicznych:
- ciekłe
- gazowe
- stałe w postaci pyłóq
proszkóq granulatów/
Ghemical substances and
their mixtures vńich may
poso a risk of explosion
during operation or
technlcal processes:
- liquld chemica! products
- liquid petroleum products
- solid materials in the
form of dusts, powders,
granules

Maksymalne ciŚnienie wybuchu /
Maximum explosion pressure
Maksymalna szybkoŚc narastania
ciŚnienia wybuchu /

Maximum rate of pressure rise
Granice wybuchowości /
Explosion limits

PN-EN 14034-1 4)

PN-EN 14034-24)
PN-EN 14034-34)
PN-EN 1839 z wył. pK4.4. 4l l
except clause 4.4
PN-EN 15967 4)

Wersja strony / Page version: A
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PCA Zakres a
Scooe of

i Nr AB ,t280
No. aB {2Bo

Przedm iot badań/wyrób /
Material / product tested

Rodzaj działalnoścl/badane
cechy/metoda /

Type of activity/
parameter/ characteristic tested

DokumenĘ odniesienia /
Reference documents

Materiały stosowane w
konstrukcjl wnętrza
pojazdów
I

samochodowych

Materials used in the
construction of the interior
of motor vehicles

PalnoŚĆ
- czas palenia
_ zasięg płomienia
- szybkość spalania
- rozprzestrzenianie płomienia /
Combustibility
- burning time
- flame range
- burning rate
- flame spread
Topliwość
- zapalnoŚĆ
- występowanie płonących kropli i

cząstek /
Fusibility
- flammability
- the presence of flaming droplets and
particles
Metoda pojedynczego płomienia /
Single flame method

PN ISO 3795:1996 4r

Regulamin 118 UN/ECE /
Regulation 1'18 UN/ECE
Załącznik64) /
Annex 6 a)

Regulamin 118 UN/ECE/
Regulation 118 UN/ECE
Załącznik7 4| /
Annex 7 a)

Regulamin 118 UN/ECE /

Rąulation 118 UN/ECE
Załącznik84) /
Annex 8 a)

Regulamin 118 UN/ECE/
Regulation 118 UN/ECE
Załąeznik 10 4\ /
Annex 10 a)

WeĄa strony / Page Version: A

Granice elastyczności / Limits of flexlbility:

4) Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w: normach i/lub przepisach prawa, i/lub instrukcjach producenta
testów/aparatu/odczynnika / Use of updated standardised methods as described in: standards and/or legislation, and/or the inslructions
of the manufacturer of the tesuaparatus/reagent

Lista dzialań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie przez akredytowany podmiot' /
A list of activities conducted within the flexible scope of accreditation shall be made publicly available by the accredited entity.
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 1 280
Scope of accredltatlon No. AB 1280

Rodzaj działalnoŚci / Type of
activitv:

Dokument odniesienia / Reference document:

ocENA WŁAŚclWoŚcI
UZYTKOVVYCH NA

PoDsTAWlE BADAŃ
(System 3) /

ASSESSMENT OF
PERFORMANCE

BASED ON TESTS
(System 3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia g marca
2011 r. zpóżn. zm. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG /
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No.

30512011 of 9 March 2011 with subsequent amendments laying down
harmonised conditions for the marketing of construction products and

repealing Council Directive 89/1 06/EEC

Numer decyzji
Komisji/

Number of the
decision of the
Commission

Wyrób(y) / Product(s) tested Zharmonizowane specyfi kacje techn iczne /
Harmonised technical specifications

98l437tEC Wykończenie Ścian wewnętrznych,
zewnętrznych i sufitów /
Finishing of interior, exterior walls and
ceilings

EN 1324!2:2008
EN 1 324*2:2008/AC : 2009
EN 14716:2004

98/436/EC Pokrycia dachowe, świetliki, okna
dachowe /

Roofino, skvliqhts. roof Wndows

EN 16153:2013
EN 1 61 53:201 3+A1 :201 5

2011l2UtUE Kable zasilania, kable sterujące i kable
komunikacyjne /
Power cables, control cables and
telecommunication cables

EN 50575:2014+41:2016

WeĄa strony / Page version: A

Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Nr 305/201 1 z dnia g marca 201'| r. z póżn. zm. w zakresie prowadzonej
działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 rozpolządzenia Nr 3o5/2o't'l) w powyższym
zakresie /
The laboratory meets the requirements of Regulation No. 305/2011 of 9 March 201'l with subsequent amendments in the scope of
activities provided for a testing laboratory (Annex V, Section 2, point 3 of the Regulation No. 305/2011) in this respect.
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PCA Zakres Nr AB 1280

Wersja strony / Page on: A

Laboratorium spelnia wymagania określone w Rozpoządzeniu Nr 305/201 1 z dnia 9 marca 2011 r. z póżn. zm. w zakresie prowadzonej
działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 rozpoządzenia Nr 3o5/2o1 1) w powyższym
zakresie /
The laboratory meets the requirements of Regulation No. 305/20'1 1 of 9 March 201 1 with subsequent amendments in the scope of
activities provided for a testing laboratory (Annex V, Section 2, point 3 of the Regulation No. 305/201 1) in this respect.

Rodzaj działalnoŚci / Type of
activity:

Dokument odniesienia / Reference document.

ocENA WŁAŚclwośct
UŻYTKoWYCH /

ASSESSMENT OF
PERFORMANCE

Rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca2011 r. zpóżn' zm. ustanawiające zharmonizowane warunki
Wprowadzania do obrotu Wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady

89/106/EWG /
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No.

30512011 of 9 March 2011 with subsequent amendments laying down
harmonised conditions for the marketing of construction products and

repealing Council Directive 89/106/EEC
Zasadnicza charakterystyka t

Essential characteristic
Specyfikacja techniczna /
Technical specifi cation

odpornoŚć na ogień zewnętrzny
/ Resistance to external fire TS 1187

Reakcja na ogień /
Reaction to fire

EN tSO 1182
EN tSO 1716
EN ISO 9239-1
EN ISO 1192+2
EN 13823
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PCA Zakres akredytacJl NrAB 1280
Scope of lccredltatlon No. AB .t2Bo

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1280

List of changes of the scope of accreditation No. AB 1280

Status zmian: wersja pierwotna -A
Status of changes - original version - A

I

oJo

0

RU[ł

*7ł

Zatwierdzam status zmian
Status ofchanges approvod by:

KIERoWNIK DzlAŁU AKREDYTACJI
gnolŃ ttll !FIZYCZNYCH

RAN
dnia: 1 2022 r.
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