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6, 58-{3о Zarow, Poland
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lzoLACJl'Sp. z о.о., ul. Przemyslowa 6,58-.l30 Zarow, Poland
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iнформацiя теплоaзоляцiйний матерiал ТhеrmаsmаЁ PRO (tubes , Sheets, elbows),
информаuия/

!ополнительная

Айitiопаl

13501-1:2016 "Пожежна класифiкацiя будiвельних виробiв
будiвельних конструкцiй. Частина 1. l(лlасифiкацiя за результатами
випробувань lцодо реакцii на вогонь (EN 13501-1 :200i+Дl:Z009, lDT)''
п. 4 (Таблиця 1) щодо реакцii на вогонь Bl-s1, d0
дБн в.1.1-7z2016 "3ахист вiд пожежi. Пожежна безпека о6'епiв будiвництва''
згiдно flодатку Б, Таблицi Б.1 европейська шасифiкацiя матерiалу Bl-sl, d0
вiдповiдае украihськiй шасифiкацiт Г1 (матерiал iизькот горючосii1
fll (з малою димоутворювальною здатнiстю)

,THERMAFLEX
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Производитель (и)/
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раз на pik
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ПротоколУ вилробувань Ns 56/17 вiд 28.08.2017р. виданий lnstytut Mechanizacji
Budownictwa i Gбrnictwa Skalnego Al. W. Korfantego iэЗ A,4o_i57 KatowicБlЁoland),
yjод" про спiвпрацю мiж lnstytut Mechanizacji Вчсlъwпiсtwа i Gбrnictwa skainego
(!оlьца) та Органом з оцiнки вiдповiдностiтоВ ,,укрсЕртlФlкЕйшй;; ;Й
20.10.2020р.,
документацiТ вiд 07 .О7 .2021 р.
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