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Тема:

Перевірка пожежних характеристик згідно Стандарту DIN 4102
частина 1, клас будівельних матеріалів B1 (Б1)

Матеріал для випробування: Багатошарова лакова система „OCV869RF“ на важкозаймистих

деревностружкових плитах (DIN 4102-B1) як важкозаймистий
будівельний матеріал (клас будівельних матеріалів DIN 4102-B1)
Дата:

12 травня 2016 року

Термін дії:

до 31 травня 2021 р.

Примітки:

Якщо зазначений вище матеріал не використовується як будівельний
виріб згідно з Головним будівельним кодексом (ГБК) § 2, розд. 10,
загальний сертифікат будівельного нагляду не потрібний.
Цей акт випробувань не застосовується, якщо будівельний матеріал,
що випробовується, не використовується як будівельний виріб у
відповідності до земельних будівельних норм (ГБК § 17, розд. 3).
Цей акт випробування не замінює необхідних будівельноправових / будівельно-наглядових норм відповідно до земельних
будівельних правил.
У процедурі нагляду за будівництвом цей акт випробувань може
послужити основою:
- щодо стандартизованих будівельних продуктів для нормативного
підтвердження відповідності,
- щодо нестандартизованих будівельних продуктів для необхідного
підтвердження строку служби.
Особливу увагу треба приділити поясненням в Стандарті DIN 4102-1,
додаток D, особливо стосовно незалежного контролю якості.
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Цей акт випробувань складаються з 6 текстових сторінок та 8 додатків. Текстові сторінки та додатки містять нашу службову печатку. Розмноження та публікація
акту випробувань, як в повному, так і в скороченому вигляді, а також використання в рекламних цілях допускається лише з письмового дозволу Лабораторії з
випробувань матеріалів університету Штутгарта. Виданий акт випробувань не зачіпає прав третіх осіб, зокрема особистих прав захисту. Юрисдикція та місце
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Лабораторія з випробувань матеріалів
університету Штутгарта
Пфаффенвальдрінг 32
70569 Штутгарт (Вайхінген), Німеччина
ІН ПДВ. DE 147794196

Телефон: (0711) 685 -0
Телефакс: (0711) 685 -62635
Інтернет: www.mpa.uni-stuttgart.de

BW-Банк Штутгарт / LBBW
№ рахунку 7 871 521 687 БІК 600 501 01
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87
Код BIC/SWIFT: SOLADESTXXX

Лабораторія з випробувань матеріалів

№ замовлення: 903 1169 000/PZ-1

Університет Штутгарта

Стор. 2 до акту випробувань від 12.05.2016 р.

1. Опис матеріалу
Прозора багатошарова лакова система „OCV869RF“ на акриловій базі з різними
ступенями блиску, нанесена на важкозаймисті (Стандарт DIN 4102-B1)
деревностружкові плити – також шпоновані –.
Прозора лакова система використовується з затверджувачем „C340S“.
Кількість вологого покриття:
3 x 150 г/м2
Співвідношення суміші (по вазі):

лак : затверджувач = 5:1

Область використання:

внутрішня обробка

Комерційна назва:

„OCV 869RF“

Дата надходження:

21 січня 2016 р. (вхідний № 16/16)
та 12 квітня 2016 р. (вхідний № 16/111)

Кількість:

лаковані зразки ДСП, 1000 мм x 190 мм:
а) 12 x „G10“, ступінь блиску: матовий
б) 12 x „G50“, ступінь блиску: блискучий

2. Виготовлення зразків
Деревностружкові плити (Стандарт DIN 4102-B1), 1000 мм x 190 мм x 19 мм, були
покриті з одної сторони лаковою системою на заводі-виробнику згідно з вимогами MPA.
Пластини-носії були надані лабораторією MPA.
3. Проведення випробування
Випробування проводилось у відповідності до Стандарту DIN 4102 частина 1 (видання за
травень 1998 р.) та частина 16 (видання за вересень 2015 р.) в пожежній шахті згідно з DIN
4102 частина 15 (видання за травень 1990 р.) та принципів допуску для підтвердження
важкозаймистості будівельних матеріалів (в редакції за серпень 1994 р.), виданими
Німецьким інститутом будівельної техніки в Берліні.
Для випробувань B2 з покритих лаком деревностружкових плит були вирізані зразки
розміром 190 мм x 90 мм.
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4. Результати випробувань
4.1 Випробування за DIN 4102 розділ 6.2, клас будівельних матеріалів B2 – при вогневому впливі
на край

матеріал з
№ зразка:
макс. висота полум'я на протязі 20 с
стікання горючих крапель

матеріал з
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стікання горючих крапель
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4.2. Випробування за DIN 4102 розділ 6.1 – клас будівельних матеріалів B1
4.2.1 Ступінь блиску 3:
Випробування в пожежній шахті A:
Випробування в пожежній шахті Б - Г:

матеріал a)
матеріал б)

Випробування в пожежній шахті проводились на вільно підвішених зразках, без підкладки.
4.2.1.1 Результати випробувань в пожежній шахті (частина 1)
№ рядка
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
1)

№ розташування зразка згідно
DIN 4102, частина 15, таблиця 1
макс. висота полум'я
над нижнім краєм зразка
см
час 1)
хв:с
плавлення / прогорання
час 1)
хв:с
виявлення на звороті зразка
горіння / тління
час 1)
хв:с
знебарвлення
час 1)
хв:с
стікання гарячих крапель
початок 1)
хв:с
продовження горіння на решітчатому дні
с
поодиноке скапування матеріалу зразка
постійне скапування матеріалу зразка
падаючі горючі деталі зразка
початок 1)
хв:с
об'єм:
поодинокі падаючі деталі зразка
постійно падаючі деталі зразка
тривалість горіння на решітчатому дні (макс.) хв:с
порушення горіння через стікаючий / падаючий
матеріал
час 1)
хв:с
передчасне закінчення випробування
закінчення горіння зразків 1)
хв:с
час можливого переривання випробування 1) хв:с

значення вимірів для зразків
Б
В
Г

7

7

7

7

90-100
1:55

>100
1:45

>100
2:00

>100
2:15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Час від початку випробувань
Печатка: Університет Штутгарта, Лабораторія з випробувань матеріалів (18)

Лабораторія з випробувань матеріалів

№ замовлення: 903 1169 000/PZ-1

Університет Штутгарта

Стор. 5 до акту випробувань від 12.05.2016 р.

4.2.1.2 Результати випробувань в пожежній шахті (частина 2)
№ рядка
А
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

догоряння після закінчення випробування
тривалість
кількість зразків
передня частина зразка
задня частина зразка
довжина полум'я
дотлівання після закінчення випробування
тривалість
кількість зразків
місце виникнення:
нижня половина зразка
верхня половина зразка
передня частина зразка
задня частина зразка
щільність диму
≤ 400% х хв.
≥ 400% х хв.
(дуже сильне димоутворення)
діаграма в додатку №
залишкова довжина
окремі значення
середні значення зразків
фото зразка в додатку №
температура димових газів
максимум середнього значення
час 1)
діаграма в додатку №
Примітки

значення вимірів для зразків
Б
В

Г

хв:с

-

-

-

-

см

-

-

-

-

хв:с

-

-

-

-

10

19

18

15

1

2

3

4

21 24
25 23
23 *)
5

22 24
23 23
23 *)
6

24 23
23 23
23 *)
7

22 22
23 23
23 *)
8

149
3:38
1

183
2:54
2

163
2:57
3

166
3:01
4

см
см
ºС
хв:с

Залишкова довжина ДСП без покриття: *) 25 см

Печатка: Університет Штутгарта, Лабораторія з випробувань матеріалів (18)

5. Оцінка
Усі зразки пройшли випробування в пожежній шахті у відповідності до Стандарту DIN 4102
частина 1 розділ 6.1.2.2 та випробування у відповідності до Стандарту DIN 4102 частина 1
розділ 6.2 для класу будівельних матеріалів B2.
Таким чином, описаний у розділі 1 виріб відповідає вимогам до важкозаймистих будівельних
матеріалів класу будівельних матеріалів B1 згідно зі Стандартом DIN 4102 частина 1.
Під час випробування у відповідності до Стандарту DIN 4102 частина 1 розділ 6.2.5 та DIN
4102 частина 16 не було падіння ні горючих, ні тліючих зразків.
Будівельний матеріал відповідає Стандарту DIN 4102 частина 16 розділ 9.3 як такий, що не
стікає горючими краплями.
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6. Рекомендації
6.1

Лакова система, у відповідності до Стандарту DIN 4102 частина 1
розділ 7, повинна мати наступне маркування:
DIN 4102 - B1, що наноситься
на важкозаймисті деревностружкові плити (DIN 4102-B1)

6.2

Оцінка з розділу 5 стосується лише описаної в розділі 1 та випробуваної, як у розділі 3,
багатошарової лакової системи, нанесеної на важкозаймисті деревностружкові плити
(DIN 4101-B1) – також шпоновані –.
У поєднанні з іншими будівельними матеріалами, зокрема іншими основами, його
пожежні характеристики можуть піддатися такому несприятливому впливу, що оцінка,
наведена в розділі 5, більше не діятиме.
Пожежні характеристики у поєднанні з іншими будматеріалами / основами мають бути
доведені окремо.

6.3

Для зовнішнього використання, згідно зі Стандартом DIN 4102 частина 16 розділ 6.2,
повинні бути наведені докази виконання вимог до будматеріалів класу будівельних
матеріалів B1 (важкозаймистих) і після 2- та 5-річного експонування на відкритому
повітрі. Цей доказ (ще) не надано.

6.4

Дійсність оцінки розділу 5 цього акту випробувань закінчується 31 травня
2021 року.
Термін дії може бути продовжений за запитом.
Для цього необхідні контрольні випробування.

6.5

Цей акт випробувань не замінює відповідного необхідного
„загального сертифікату будівельного нагляду“ чи „загального
будівельного допуску“.
Відділ пожежної охорони
Сектор пожежних характеристик будівельних матеріалів
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директор з науки
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макс. температура
димових газів
досягнута після
макс. щільність диму
інтегральна величина

149 ºC
3:38 хв:сек
10%
10 %*хв.

Мал. 1: Діаграма випробування в пожежній шахті A (щільність диму, темп. димових газів)
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макс температура
димових газів
досягнута після
макс. щільність диму
інтегральна величина

183 ºC
2:54 хв:сек
4%
19 %*хв.

Мал. 2: Діаграма випробування в пожежній шахті Б (щільність диму, темп. димових газів)
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макс. температура димових
газів
досягнута після
макс. щільність диму
інтегральна величина

163 ºC
2:57 хв:сек
3%
18 %*хв.

Мал. 3: Діаграма випробування в пожежній шахті В (щільність диму, темп. димових газів)
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хв.

макс. температура
димових газів
досягнута після
макс. щільність диму
інтегральна величина

166 ºC
3:01 хв:сек
4%

15 %* хв.

Мал. 4: Діаграма випробування в пожежній шахті Г (щільність диму, темп. димових газів)
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Фото 5: Вигляд зразків A після випробування в пожежній шахті
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Фото. 6: Вигляд зразків Б після випробування в пожежній шахті
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Фото 7: Вигляд зразків В після випробувань у пожежній шахті
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