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Niniejszy rapoń klasyfikacyjny ma trzy strony i moźe byc stosowany lub powielany tylko w całości.
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Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określaklasyfikację przyznanąokładzinie ścianzewnętrznych z pane|i PVC
o nazwie handlowej Boryszew zgodnie zzasadami w PN-B-02867:2013-06.

Rapoń klasyfikacyjny nr
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Rapońy zbadań
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1

455.6 l20lR23NZP
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wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

2.1 Rapońy zbadań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-8-02867:2013-06
Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Laboratorium

Boryszew S.A,
Oddział Boryszew ERG

Badań Ogniowych lTB

w

Rapoń z badania

nr i data wykonania

LZPa

1

-0 1 4

5

5/20/R23

01.12.2020

sochaczewie

NZP

Wynik badania

sRo

Opis badanei ściany:

Okładzina ścianzewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew. Okładziny
elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA. Uzupełniające
elementy łącząco-wykończeniowe: (listwa J %, listwa J % szeroka, listwa przyokienna,
listwa łącząca H, listwa końcowa, listwa startowa, listwa okapowa, listwa maskująca,
listwa fasadowa, listwa F, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny) produkcjifirmy
Boryszew ERG S.A, Okładzina z paneli PVC ułożona na podkładzie ze styropianu
EPS 70 o grubosci 50 mm i gęsfości15 kg/m3, klasy co najmniej E wg P/V-EN 13501-1.
Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego
o przekroju 50 x 50 mm.
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Klasyfikacja ijej zakres zastosowania

3.1 Powołanie klasyfikacji
Klasyfi kacja została określonazgod

n

ie z

PN

-B-028 67,.20
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3-06.

3-2 Klasyfikacja
Przedmiot klasyfikacji: Okładzina ścianzewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowejBoryszew,

Rapoń klasyfikacyjny nr 01455.6 l201R23NZP
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3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrow określającychwyroby składowe:

Okładziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA
lub folią PVC.

lzolacja ze styrapianu EPS 70 o grubościnie większej niż 50 mm igęsfości15 kg/m3,
klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1

.

Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego
o przekroju 50 x 50 mm.
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Rysunek okładzin elewacyjnych BO RYSZEW
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Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani ceńyfikatem wyrobu.
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