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zkušební laboratoř č. 1001
akreditovaná čIA dle čsN EN ISo/IEC l7025:2018

PRoToKoL
O ZKOUSKACH

ZADAVAŤí],L :

VZOREK:
(dle údajů zadavatel€)

Ing. Michal Pavlát s.r.o.
U Sýpky a19
664 6l Rajhradice

Kůže: art Prince 1ó5

Hořlavost - cigaretoqý a zápalkolý test

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k
předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol
nesmí b;ýt reprodukován jinak než celý. K reprodukování části
protokolu si musí zíkazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol

rystavila. Pokud píotokol obsahuje zkoušky zajištěné na zíkladě
subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokole
uvedeno. /.a/'l,-,-
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pŘrunrňr zxoušnxí:

PODMÍNKYPOUŽITÍ
PRoToKoLU:

PROTOKOL YYSTAVIL :

PŘEKONTROLOVAL:
POČET STRAN:

DATUM PŘIJETÍ
Z^KAZKY

8.11.2019

DATUMPROVEDENÍ
ZKOUŠEK:

l3._ 15.11.2019

DATUM\YSTAVENÍ
PROTOKOLU:

19.11.2019
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METODIKA ZKOUŠEK:

zkušební metodv oro hodnoceni zapalilelnosti čalouněných sedacích sesíav žhnoucím zdroiem zaoálení
a hořícími zdroii zanáIení

zdroi zaoólení - žhnoucí cigareta
bylo stanoveno podle I]NI EN 1021-1
- klimatizace zkušebních vzorků: teplota (23+2)'C; relativní vlhkost (5Gr5)%
- zkušební ovzduší: teplota 2loC; relativní vlhkost 47 %
- rozměry testovacího rámu : sedák 300 x l50 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

Zdroi zanálení - ekvivalent nlamene záoalkv
bylo stanoveno podle IJNI EN 1021-2
- klimatizace zkušebních vzorků: teplota (23+2)"Cl relativní vlhkost (5Gt5)%
- zkušební ovzduší: teplota 2l'C; relativní vlhkost 47 %
- rozměry testovacího rrimu : sedrik 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 ýýsledk! zkoušek se vzíahují pouze na zdpalnost kombinrcí male llů za konkréních podmínek
zkoušk!; nej§ou určen! pro hodnocení úplného možného nebezpečí ohně u použitých materiólů.

,.z.$ -- --§&,\

.á'@} a
|i TExTlLrli 'ř zrušeer,rí úsrnv 3
\ýa BBNo 

-O7

@,



Textilní zkušební ústav, 5,p.

AZL 19 / 1275-01
strana : 3

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Kůže: art. Pňnce 165

vlastnost zkušební metoda měřícíjednotka zjištěné hodnoty

Hořlavost
. cigaretový test
r ápalkový test

UNI EN 1021_1

UNI EN 1021_2
bez zapálení
bez zapáIení

Umístění zdroje zapálení na povrchu vzorku (shora)
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