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RAPORT DE CLASIFICARE 

CSI/0185c/09/RF 

 

Raport de clasificare a reacției la foc a produsului 

PLUSURI 

 

Descriere   A se consulta pagina 2 

 

În numele   PERONI S.p.A. 

 

Adresă    Via Monte Leone, nr. 93, 

    21013 Gallarte (VA) 

 

 

Norma tehnică: EN 13501-1 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie -  

Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc 

 

 

Data. 08.10.2009     CSI S.p.A. 

       Viale Lombardia nr. 20 

       20021  BOLLATE (MI) 

       Semnătură indescifrabilă 
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RAPORT DE CLASIFICARE 

Data 08.10.2009. 

 

1. Date generale: 

Identificarea standardului de referinţă 

-EN 13501-1 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie - Partea 1: 

Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc 

Clasificare utilizând datele testării în urma încercărilor de reacţie la foc. 

 

-EN ISO 11925-2 - Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii.-  Partea a 

2-a: capacitatea de igniţie a unui material la expunerea acestuia în apropierea unei flăcări 

 

- EN 13823 - Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii -  Produse pentru 

construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de pardoseală, expuse acţiunii termice a unui singur 

obiect arzând. 

 

2. IDENTIFICAREA PROCEDURILOR 

- Procedură standard: DA 

- Verificarea calculelor şi a transferului de date: DA 

 

3. DETALII ALE PRODUSULUI CLASIFICAT 

3.1. Natura şi aplicarea utilizării finale 

Produsul PLUSURI este definit ca un material textil. Clasificarea acestuia este valabilă pentru 

următoarea utilizări finale: 

- Pereţi- element prevăzut cu cuțit 

Produsul PLUSURI este descris în detaliu în fişa  technică ataşată prezentului raport. 

 

4. DECLARAŢII 

- Prezentul raport de clasificare defineşte clasificarea atribuită produsului indicat pe copertă, 

potrivit procedurilor reglementate de standardul EN 13501-1. 

- Rezultatele  de încercare cuprinse în prezentul raport de clasificare se referă exclusiv la mostra 

testată. 

- Prezentul raport de testare  nu poate fi reprodus fără aprobarea în scris a Directorului de 

Laborator. 

CSI  S.p.A 

Viale Lombardia nr.29 

20021 BOLLATE (MI) 

semnătură indescifrabilă 
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RAPORT DE CLASIFICARE 

Data 08.10.2009 

 

5. RAPORTURI DE TESTARE ŞI REZULTATELE ÎNCERCĂRII ÎN SPRIJINUL ACESTEI 

CLASIFICĂRI 

 

5.1. Rapoarte de testare 

 

Numele laboratorului Numele beneficiarului Numărul de referinţă 

al încercării 

Metoda de încercare 

CSI S.p.A PERONI S.p.A CSI/0185a/08/RF EN 13823 

CSI S.p.A PERONI S.p.A CSI/0185b/08/RF EN ISO 11925-2 

 

5.2. Rezultatele încercării pentru produsele pentru construcţii, cu excepţia îmbrăcămintei de 

pardoseală. 

 

Metoda de încercare Parametru Număr de încercări Rezultate 

EN ISO11925-2 

Expunerea suprafeţei 

la acţiunea termică 

Expunere 30 secunde 

 

Fs < 150 mm 

 

6 

 

(-) 

 

DA 

Expunerea 

extremităţilor la 

acţiunea termică 

expunere 30 secunde 

Fs < 150 mm 6 (-) DA 

Particule/picături 

aprinse  

Igniţie a hârtiei de 

filtru 

12 (-) DA 

 

EN 13823 

FIGRA02MJ 

FIGRA04MJ 

LFS < Extremitate 

THR600s (MJ) 

3 71,4 

1,1 

(-) 

1,0 

(-) 

(-) 

DA 

(-) 

SMOGRA (m2/s2) 

TSP600s (m
2) 

3 67,0 

22,4 

(-) 

(-) 

Particule/picături 

incandescente 

3 (-) DA 

 

6. CLASIFICAREA ŞI CÂMPUL DIRECT DE APLICARE 

 

6.1. Referinţe şi câmpul direct de aplicare 

Această clasificare a fost executată potrivit clauzei 8.2 a standardului EN 13501-1:2002 
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6.2. Clasificare 

În ceea ce priveşte comportamentul la foc, produsul PLUSURI este clasificat după cum 

urmează: 

B 

 

Clasificarea suplimentară în ceea ce priveşte fumul este: 

 

s2 

 

Clasificarea suplimentară cu privire la particulele/picăturile aprinse este: 

 

d0 

 

Formatul clasificării pentru reacţia la foc a produselor pentru construcţii cu excepţia 

îmbrăcămintei de pardoseală este: 

Comportament la foc  Producţia de fum  Particule aprinse  

B - s 2 - d 0 

 

6.3. Câmp de aplicare 

Această clasificare este valabilă pentru următoarele utilizări finale: 

 

- Fără suport- susţinere 

- Susţinere independentă 

 

7. LIMITĂRI 

 

7.1. Restricţii  

Prezentul raport este valabil până la data de 08.10.2014 

 

7. Avertismente. 

Prezentul document nu reprezintă o aprobare de tip sau o certificare a produsului. 

 

Data:   Responsabil    Director Laborator 

08.10.2009     Ing. P. Mele    Ing. P. Cau 

   semnătură indescifrabilă  CSI  S.p.A 

        Viale Lombardia nr.29 

        20021 BOLLATE (MI) 

        semnătură indescifrabilă 

 

logo: CSI, Certificare şi Testare 

Sediu legal 
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Sediu legal 

Cascina Traversagna 21 

20030 SENAGO )MI= 

Conducere-Birouri-Laboratoare 

Viale Lombardia, 20 

20021, BOLLATE (MI) 

Tel: 02383301 

Fax: 023503940 

www. csi-spa.com 

 

Repertoriul Economic Administrativ: 1466310 

Registrul Comerţului: 352168-8620-18 

Cod Ifscal-Cod de înregistrare în scopuri TVA: IT11360160151 

Capital Social: 1,040, 000 Euro 

Către  

PERONI S.p.A 

Via Monte Leone, 93 

2103 Gallarte (VA) 

 Let.201/13 

 Bollante, 16.09.2013 

 SUBIECT: RAPORTURI DE CLASIFICARE CU PRIVIRE LA ÎNCERCĂRILE DE REACŢIE 

LA FOC, POTRIVIT NORMEI EN 13501-1 

 

Prin pretezenta se confirmă validitatea rapoartelor de clasificare DC01/CL/064F08, din data de 

02.09.2008, CSI/0123c/09/RF din data de 01.07.2009, CSI/0124c/RF din data de 01.07.2009, 

CSI/0125c/09/RF din data de 02.07.2009, CSI/0126c/09/RF din data de 02.07.2009, CSI/0127c/09/RF din 

data de 03.07.2009, CSI/0128c/09/RF din data de 03.07.2009, CSI/0129c/09/RF din data de 06.07.2009, 

CSI/0130c/09/RF din data de 06.07.2009, CSI/0185c/09/RF din data de 08.10.2009, CSI/0186c/09/RF din 

data de 08.10.2009, CSI/0175c/10/RF din data de 06.10.2010, CSI/0028c/11/RF din data de 03.03.2011, 

CSI/0200c/RF din data de 07.11.2011, CSI/0201c/RF din data de 07.11.2011 şi CSI/0055c/12/RF din data 

de 06.04.2012, deoarece se referă la mostra testată de laborator. 

 Această clasificare rămâne valabilă întrucât modificările aduse standardului EN 13501-1:2002 în 

ediţiile din 2007 şi AC1:2009 nu au schimbat sistemul de clasificare la care face referinţă raportul. 

 Printre altele, în versiunea din 2007, a fost eliminată clauza care limita validitatea în timp a 

raportului de clasificare pe baza discuţiilor din cadrul Grupului de Autorităţi Notificate. 

 Regula limitării timpului de validitate a raportului de clasificare revine standardului produsului, 

daca acesta este raportata la el, sau Autorităţilor Notificate  atunci când certificarea conformităţii este 

încadrată la clasa 1 sau oricărui alt organism care are rolul de a emite certificarea produsului. 

 

Cu stimă, 

L. Zavaglio 

semnătură indescifrabilă 

Societate cu asociat unic supus activităţii de conducere şi coordonare a IMQ SpA 

 


