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KLASYFIKACJA OGNIOWA
w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych

NR NP-1054|Pl06tMŻ

THERMOPLAST S-ka z o.o.
32.590 L|B!Ąż
ul. Wilcza 3

NP.1054/P l06luŻ
Profi|e twarde i miękkie z PGW.
Profile twarde produkowane sąz następującej mieszanki: po|ich|orek
winylu suspensyjny * 5-67, modyfikator - polimer akrylowy, stabilizator,
wypełniacz - CaCo3, pigmenty.
Profi|e twarde o następujących oznaczeniach: karnisz jednobiegowy,
profi| Ża|uĄi, prof i I wyko ń cze n iowy Taś m a 22x1, ka rn isz dwu bie g owy,
profilX.
Profi|e m iękkie produkowane są z następującej m ieszan ki : po| ich |orek
winy|u suspensyjny - S-70, zmiękczacz _ fta|an dwuokty|u, stabiIizator,
wypełniacz - CaCo3, pigmenty.
Profi|e miękkie o następujących oznaczeniach: profi| T-18 mm,
profil C-18 mm.
Profile twarde i miękkie o następujących oznaczeniach: |istwa
przyb|atowa, profi| krawędziowy C z uszcze|ką 18 mm, |istwa
przypod|ogowa, cokół meblowy'
Gęstośc profili wynosi:
- twarde PCW - 1,42 glcm3 ̂
- miękkie PcW - 1,38 g/cm"

W1rrób klasyfikuje się jako trudno zapa|ny

Norma PN-B-02874 1996, Metoda badania stopnia palnoŚci materiałów
budowlanych.
RapoĘ z badń: LP -I 0 5 4 l 2.9 l 0 6
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Klasyfikacja może być reprodukowanai,yłącznieprzezZ|ecen\odawcę w całości wraz zzałącznikarrli bez komentarzy, skrótów i zmian.
*Jęize|i wcześniej nie zostanie znowelizowane Rozporządzęnie Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy'tuowanie ( Dz'U' nr 7512002, poz. 690 ).
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