
DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 września 2006 r.

ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów
budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykona-
wczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących
się do wyrobów budowlanych (1), a w szczególności jej art. 20
ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, że aby uwzględnić
różne poziomy ochrony obiektów budowlanych na
szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym,
konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty
interpretacyjne, klas odpowiadających właściwościom
użytkowym wyrobów dotyczącym każdego z wymagań
podstawowych. Dokumenty takie opublikowano
w formie „Komunikatu Komisji w sprawie dokumentów
interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy
89/106/EWG (2)”.

(2) W zakresie wymagania podstawowego dot. bezpieczeń-
stwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2
wymienia szereg powiązanych ze sobą środków składa-
jących się na strategię bezpieczeństwa pożarowego, która
ma być na różne sposoby rozwijana w państwach człon-
kowskich.

(3) Jednym z takich środków określonych w dokumencie
interpretacyjnym nr 2 jest ograniczenie powstawania
i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danej powierz-
chni poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budow-
lanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia
ognia.

(4) Poziom tego ograniczenia może być wyrażony tylko
przez zróżnicowane poziomy odporności oddziaływania

ognia zewnętrznego dotyczącej wyrobów budowlanych
w ich docelowym zastosowaniu.

(5) Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto
system klas w decyzji Komisji 2001/671/WE z dnia
21 sierpnia 2001 r. wykonującej dyrektywę Rady
89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności
dachów i pokryć dachowych na działanie ognia
zewnętrznego (3).

(6) W przypadku niektórych wyrobów budowlanych
konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej
decyzją 2001/671/WE.

(7) Odporność na ogień zewnętrzny niektórych dachów
i pokryć dachowych, w ramach klasyfikacji określonej
w decyzji 2001/671/WE, jest dostatecznie ustalona
i wystarczająco dobrze znana organom regulującym
zagadnienia pożarowe w państwach członkowskich, co
oznacza, że nie wymagają one dalszych badań
w zakresie tej właściwości użytkowej.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wyroby budowlane, które bez konieczności przeprowadzania
dalszych badań spełniają wszystkie wymania w zakresie odpor-
ności na oddziaływanie ognia zewnętrznego są określone
w Załączniku.

Artykuł 2

W Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy
mające zastosowanie do różnych wyrobów budowlanych
w ramach klasyfikacji dotyczącej odporności na działanie
ognia zewnętrznego, przyjętej w decyzji 2001/671/WE.
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(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1. (3) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 20.



Artykuł 3

W stosownych przypadkach, wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego końcowego
zastosowania.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Poniższa tabela zawiera wykaz wyrobów budowlanych, które spełniają wszystkie wymogi w zakresie właściwości zwią-
zanych z odpornością na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzania badań.

Tabela

KLASY ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO DACHOWYCH PŁYT WARSTWOWYCH
Z DWIEMA OKŁADZINAMI METALOWYMI

Wyrób (1) Szczegółowy opis wyrobu Materiał rdzenia o minimalnej
gęstości Klasa (2)

Dachowe płyty warstwowe
z okładzinami ze stali, stali
nierdzewnej lub aluminium

Zgodnie z normą
EN 14509 (1)

PUR 35 kg/m3

lub
BROOF (t1)

MW (lamele) 80 kg/m3

lub
BROOF (t2)

MW (płyty o pełnej
szerokości) 110 kg/m3

BROOF (t3)

(1) Panele z profilowanym zewnętrznym pokryciem metalowym posiadającym:
— minimalną grubość 0,4 mm, w przypadku pokryć wykonanych ze stali lub stali nierdzewnej;
— minimalną grubość 0,9 mm, w przypadku pokryć wykonanych z aluminium;
— przy każdym podłużnym połączeniu dwóch paneli zakładkę zewnętrznego pokrycia metalowego przebiegającą przez całą koronę

i sięgającą przynajmniej 15 mm w dół w kierunku przeciwległej strony korony, nakładkę metalową całkowicie przykrywającą
koronę łączeniową przy połączeniu podłużnym lub podniesiony rąbek wzdłuż połączenia;

— przy każdym poprzecznym połączeniu dwóch paneli, zakładkę zewnętrznego pokrycia metalowego o długości co najmniej 75 mm;
— ochronną powłokę zewnętrzna zawierającą stosowaną w postaci płynnej farbę z polichlorkiem winylu o maksymalnej nominalnej

grubości suchej powłoki 0,200 mm, PCS (potencjale cieplnym brutto) nie większym niż 8,0 MJ/m2 i maksymalnej suchej masie
300 g/m2;
lub jakąkolwiek cienką powłokę z farby o wartościach niższych niż wyżej określone;

— minimalną klasę odporności na działanie ognia D-s3, d0 bez zabezpieczenia krawędzi, zgodnie z normą EN 13501-1;
(2) Klasa jak określono w tabeli 1 Załącznika do decyzji 2001/671/WE.
Stosowane skróty: PUR = poliuretan; MW = wełna mineralna; PVC = polichlorek winylu; PCS = potencjał cieplny brutto.
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