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Cz  ogólna 

 
Jednostka ds. oceny technicznej wydaj ca 
Europejsk  Ocen  Techniczn  (ETA) i 
wyznaczona zgodnie z artyku em 29 
rozporz dzenia (UE) nr 305/2011: 

Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) 

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego CHARFLAME 

Grupa wyrobów, do której wyrób budowlany 
nale y 

Pow oka reaktywna do zabezpiecze  
ognioochronnych konstrukcji stalowych 

Producent FIRELANZ, S.L. 
C/ Dr, Antonio Cortés Lladó nº 4. Ed. Coímbra, 
Entreplanta. 41004 Sewilla. 

Zak ad produkcyjny Dos Hermanas (Sevilla) 41703. Hiszpania 
C. Aljibe, nº 19. Pol. Ind. Crtra de La Isla 

Niniejsza europejska ocena techniczna 
zawiera 

12 stron, w tym 2 Za czniki, które stanowi  
integraln  cz  niniejszej oceny.  
Za cznik 3 zawiera informacje poufne i nie jest 
do czony do ETA w sytuacji, gdy ocena jest 
ogólnie dost pna. 

Niniejsza europejska ocena techniczna 
zosta a wydana zgodnie z rozporz dzeniem 
(UE) nr 305/2011, na podstawie 

Wytyczne do europejskich aprobat technicznych 
(ETAG) nr 018, cz  1-2, wydanie 2013-2011, 
stosowane jako europejski dokument oceny 
(EAD). 

 
 
 
 
 



 
umaczenia niniejszej europejskiej oceny technicznej na inne j zyki powinny w pe ni odpowiada  

oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by  zidentyfikowane jako t umaczenia. 
 
Udost pnianie niniejszej europejskiej oceny technicznej, w tym za po rednictwem rodków przekazu 
elektronicznego, powinno odbywa  si  w ca ci (za wyj tkiem poufnych Za czników, o których mowa 
powy ej). Publikowanie cz ci dokumentu jest mo liwe za pisemn  zgod  jednostki ds. oceny technicznej. 
W takim przypadku na kopii powinna by  podana informacja, e jest to fragment dokumentu. 
 
Niniejsza europejska ocena techniczna mo e zosta  wycofana przez wystawiaj  jednostk  ds. oceny 
technicznej, szczególnie stosownie do informacji podanych przez Komisj  zgodnie z art. 25 ust. 3 
rozporz dzenia (UE) nr 305/2011. 
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CZ  SZCZEGÓ OWA EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 
 

1 Opis techniczny wyrobu 
 

Wyrób CHARFLAME jest pow ok  reaktywn  na bazie dyspersji wodnej przeznaczon  do zabezpieczenia 
ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej. Pow oka nak adana jest przez natrysk lub p dzlem, a 
po stwardnieniu stanowi ci  pow ok  ca kowicie przylegaj  do pod a (stal z ró nymi rodzajami 
gruntów). System pow okowy zawiera nast puj ce elementy:  

Wyrób Nazwa handlowa Grubo  ( m) 
Zu ycie 
(kg/m2) 

Pod e 
Warunki 

rodowiskowe 

Grunt 
(na bazie 

rozpuszczalnika) 

EPOXI 2/C 45-65 0,10 - 0,15 stal ------------ 
EPOXI 2/C bogaty w cynk 45-60 0,20 - 0,26  stal ------------  

ALKIDIC 1/C 60-75  0,19 - 0,24  stal ------------  

Pow oka reaktywna CHARFLAME 214-1405 0,43 - 3,0 ------ Z2, Z1 
Warstwa nawierzchniowa 

(na bazie 
rozpuszczalnika) 

Akrylowo-poliuretanowa 2/C 45-102 0,10 - 0,20 ------ Y 
Akrylowa 1/C 60-95 0,19 - 0,3 ------ Y 

 
System pow okowy sk ada si  z gruntu + pow oki CHARFLAME + warstwy nawierzchniowej, je eli jest 
wymagana z uwagi na warunki rodowiskowe typu Y (wg powy szej tabeli). 

 
Zgodnie z ETAG 018-2 niniejsza ETA jest wydana dla wyrobu w warunkach zastosowania: Opcja 3. 

 
2 Okre lenie zakresu stosowania zgodnie z odpowiednim EAD 

 
Pow oka reaktywna CHARFLAME przeznaczona jest do zabezpieczenia stalowych elementów 
konstrukcyjnych budynku w celu zwi kszenia odporno ci ogniowej w razie po aru, utrzymania no no ci, 
szczelno ci i izolacyjno ci (REI) elementów budynku do momentu ugaszenia po aru lub ewakuacji 
budynku. 

 
Wyrób spe nia wymagania podstawowe nr 2 (Bezpiecze stwo po arowe), nr 3 (Higiena, zdrowie i 
rodowisko) i nr 4 (Bezpiecze stwo u ytkowania) rozporz dzenia (UE) nr 305/2011. 

 
Kategoria u ytkowania wyrobu zwi zana z warunkami rodowiskowymi: 

 
- Typ  Y: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych i 

cz ciowego nara enia. Warunki cz ciowego nara enia obejmuj  temperatury poni ej zera, 
ograniczone nara enie na dzia anie promieniowania UV (promieniowanie UV nie jest ocenione), ale 
nie obejmuj  nara enia na deszcz. Pow oka reaktywna nak adana jest razem z pow ok  
nawierzchniow  akrylowo-poliuretanow  2/C lub akrylow  1/C.   

- Typ Z1: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych o 
wilgotno ci równej lub wy szej od 85% RH, z wy czeniem temperatur poni ej 0 °C. Pow oka 
reaktywna mo e by  nanoszona bez warstwy nawierzchniowej lub z jak kolwiek warstw  systemu.   

- Typ Z2: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych bez 
du ej wilgotno ci1 oraz bez temperatur poni ej 0 °C. W tym przypadku pow oka reaktywna mo e by  
nanoszona bez warstwy nawierzchniowej lub z jak kolwiek warstw  systemu.  

 
Kategoria u ytkowania zwi zana z zabezpieczanymi elementami: 

 
- Typ 4: Wyroby ognioochronne do zabezpieczenia no nych elementów stalowych. Belki i s upy z 3 i 4 

ods oni tymi powierzchniami o wspó czynniku przekroju <320 m-1. Zakresy temperatur od 500 ºC do 
550 ºC. R15, R30, R60 i R90.  

 
Postanowienia niniejszej europejskiej oceny technicznej (ETA) oparte s  na za eniu przewidywanego 10-
letniego okresu u ytkowania, pod warunkiem e wyrób jest u ytkowany i konserwowany zgodnie z 
Rozdzia em 5. Za enia dotycz ce okresu u ytkowania nie mog  by  interpretowane jako gwarancja 
udzielana przez producenta, ale jedynie jako informacja wykorzystywana do wyboru odpowiednich 
wyrobów w zwi zku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem u ytkowania obiektu. 

 
„Za ony przewidywany okres u ytkowania” oznacza, e po wykonaniu oceny zgodnie z postanowieniami 
ETAG i po up ywie powy szego okresu u ytkowania, rzeczywisty okres u ytkowania mo e by  w 
normalnych warunkach u ytkowania znacznie d szy bez istotnego pogorszenia wyp ywaj cego na 
Wymagania Podstawowe. 

 
 
 
1 Powy sze zastosowania nie dotycz  klasy wilgotno ci wewn trznej 5 wed ug normy EN ISO 13788. 
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Zastosowanie na miejscu. Przydatno  u ycia tego wyrobu mo na przyj  wy cznie, je eli jest on nak adany 
zgodnie z instrukcjami producenta, które stanowi  cz  dokumentacji technicznej do niniejszej europejskiej 
oceny technicznej (ETA) z onej w Instytucie IETcc.  

W szczególno ci zaleca si  uwzgl dni  poni sze:  
- Proces nak adania musi by  przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika.  
- Mo na stosowa  wy cznie elementy wyrobu wskazane w niniejszej ETA.  
- Konieczne jest kontrolowanie grubo ci nak adanego wyrobu podczas nak adania.  
- Chronione pod e musi by  czyste, suche i wolne od kurzu lub smaru, aby nie pogorszy  przyczepno ci 

pow oki CHARFLAME.   
- Nak adanie nale y wykona  za pomoc  natrysku lub p dzla. Wszystkie informacje zawarte s  w 

specyfikacji technicznej maszyn i instrukcjach u ytkowania.   
- Utwardzony wyrób nie zawiera p kni  zgodnie z badaniem wykonanym w ramach niniejszej oceny.   
- Przed na eniem pow oki CHARFLAME lub jakiegokolwiek gruntu zaleca si  zapozna  ze zrozumieniem 

z kart  charakterystyki.  
- Przygotowanie powierzchni: powierzchnia musi by  oczyszczona przez piaskowanie do stopnia Sa2½ 

(ISO 8501-1), czysta i odt uszczona. Chropowato  powierzchni powinna wynosi  co najmniej 25-50 
mikronów. Na enie farb gruntuj cych nale y przeprowadzi  natychmiast po przygotowaniu powierzchni, 
aby unikn  jakiegokolwiek zanieczyszczenia.   

- Wytyczne do europejskich aprobat technicznych nie przewiduj  nak adania pow oki na jak kolwiek 
istniej  pow ok  (np. „star  istniej  farb ). Dlatego przyjmuje si , e jak kolwiek istniej  pow ok  
lub warstw  nale y ca kowicie usun  przed rozpocz ciem nak adania. Je eli nie mo na jej usun , 
nale y skonsultowa  si  z producentem.  

- Materia y ochronne. W szczególnych przypadkach nale y skonsultowa  si  z producentem.  
 

Ograniczenia w nak adaniu wynikaj ce z warunków rodowiskowych  
- Podczas nak adania i suszenia wyrób nale y chroni  przed deszczem. Przy silnych podmuchach wiatru, 

wysokich temperaturach i jakichkolwiek czynnikach klimatycznych, które mog  powodowa  szybkie 
schni cie pow oki reaktywnej CHARFLAME, pow ok  nale y nak ada  w kilku warstwach o mniejszych 
grubo ciach, aby ograniczy  powstawanie p kni .  

 
Brak kompatybilno ci z innymi materia ami ognioochronnymi 

 
- W szczególnych przypadkach nale y skonsultowa  si  z producentem.  

 
Odpowiedzialno  producenta. Producent wyrobu ponosi odpowiedzialno  za zapewnienie, e informacje 
na temat zastosowania wyrobu s  prawid owo przekazywane do u ytkowników. 

 
Zalecenia dotycz ce u ytkowania, konserwacji i naprawy. Zaleca si  przeprowadza  coroczne kontrole w 
celu sprawdzenia stanu wyrobu (pod k tem uszkodze , p kni , czysto ci itd.). Procedura naprawy 
obejmuje:  

- ca kowite usuni cie uszkodzonego wyrobu,   
- przygotowanie pod a (oczyszczenie),   
- na enie nowej pow oki CHARFLAME za pomoc  natrysku lub r cznie w zale no ci od wielko ci 

naprawianej powierzchni. Przygotowanie i nak adanie pow oki nale y wykona  w podany powy ej 
sposób.   

Dalsze informacje na temat nak adania podane s  w dokumentacji technicznej z onej w Instytucie IETcc. 
3 ciwo ci u ytkowe wyrobu z odniesieniami do metod stosowanych do ich oceny  
Ocena przydatno ci pow oki CHARFLAME do zamierzonego zastosowania pod k tem Wymaga  
Podstawowych Nr 2, 3 i 4 zosta a przeprowadzona zgodnie z „Wytycznymi do europejskich aprobat 
technicznych wyrobów ognioochronnych, ETAG 018, Cz  1 „Informacje ogólne” i Cz  2 „Pow oki 
reaktywne do zabezpieczenia ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej”. 
3.1 Charakterystyka wyrobu „CHARFLAME”  
3.1.1 ER. 2 Bezpiecze stwo po arowe (BWR 2) 
Reakcja na ogie . Okre lona zgodnie z EN 13501-1. Klasyfikacja F. 
Odporno  ogniowa. Badania zosta y wykonane zgodnie z norm  EN 13381-8.  
Pod e Grunt Pow oka reaktywna Grubo  ( m) 

pow oki reaktywnej 
Warstwa 

nawierzchniowa Klasyfikacja 

Stal EPOXI 2/C bogaty w cynk 
EPOXI 2/C, ALKIDIC 1/C CHARFLAME 214-1405 --------------- R 15 do R 90 
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3.1.2 ER. 3 Higiena, zdrowie i rodowisko (BWR 3) 
 

Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Zgodnie z deklaracj  producenta uwzgl dniaj  EOTA TR 034, 
na ony wyrób nie zawiera ani nie wydziela adnych niebezpiecznych substancji. 

 
3.1.3 ER. 4 Bezpiecze stwo u ytkowania. Patrz punkt 3.1.4. (BWR 4)  

 
3.1.4 Aspekty trwa ci i przydatno ci u ytkowej  

 
Korozja. Wynik pozytywny. Pow oka reaktywna nie ma negatywnego wp ywu na grunt i system pow oki 
reaktywnej nie powoduje korozji na pod u. 

 
Kompatybilno . Ró ne grunty nie wp ywaj  na w ciwo ci pow oki reaktywnej: Wynik pozytywny2. 

 
Zachowanie w ró nych warunkach rodowiskowych.  

Pow oka reaktywna  Warstwa nawierzchniowa  Warunki rodowiskowe  Wyniki7  

CHARFLAME 

--------- Z2 ciwy 
--------- Z1 ciwy 

Akrylowo-poliuretanowa 2/C Y ciwy 
Akrylowa 1/C Y ciwy 

 
3.2 Identyfikacja sk adników 

 
ciwo ci sk adników tego wyrobu posiadaj  nast puj ce warto ci, które mieszcz  si  w odpowiednich 

wymaganiach i tolerancjach podanych w dokumentacji technicznej (MTD).  
Sk adniki Opis Kopia Kolor sto 3 Zawarto  masy suchej 

(105 ºC, 1h) (%) 
CHARFLAME Pow oka reaktywna IETcc Bia y 1,40 ± 0,02 71 

EPOXI 2/C Sk adnik Epoxi 2 c ------ Szary 1,35 -1,40 A: 85 // B:70 
Epoxi 2/c bogaty w cynk Epoxi 2/c bogaty w cynk ------ Szary 2,0 – 2,5 A: 87 // B:48 

Alkydic 1/C Pow oka alkidowa ------ Szary 1,25 -1,50 83 
Akrylowo-poliuretanowa 2/C Akrylowo-poliuretanowa 2/C ------ Bia y 1,21 -1,30 ------ 

Lakier akrylowy 1/C Lakier akrylowy 1/C ------ Bia y 1,10 -,30 ------ 
 

4 Ocena zgodno ci i oznakowanie CE 
 

System za wiadczania zgodno ci. Komisja Europejska zgodnie z mandatem Construct 98/311, Za cznik 3 
(uwzgl dniaj c decyzj  Komisji 1999/454/WE) w sprawie procedury za wiadczania zgodno ci, dla procedury 
za wiadczania zgodno ci (za cznik III rozporz dzenia (UE) nr 305/2011) okre li a dla tego typu materia u:  

Wyrób Przeznaczenie Poziom klas System 
CHARFLAME Pow oka przeznaczona do zabezpieczenia 

ognioochronnego stalowych elementów konstrukcyjnych Dowolny 1 

 
System 1 zapewnia: 

 
Zadania dla producenta: kontrola produkcji fabryki i dalsze badanie próbek pobranych w fabryce przez 
producenta zgodnie z „Planem Kontroli”.  
Zadania dla zatwierdzonej jednostki: wst pne badanie typu wyrobu, wst pna kontrola fabryki i kontroli 
produkcji fabryki oraz dwa nadzory w roku, ocena i zatwierdzenie kontroli produkcji fabryki producenta. 

 
 
 
 
 
 
 

2
rednie czasy do osi gni cia temperatury krytycznej stali (t500) okre lonej w badaniach izolacji z ró nymi gruntami i warstwami 

nawierzchniowymi s  nie mniejsze ni  85% redniego czasu t500 (czas do osi gni cia temperatury stali 500 °C) systemu odniesienia 
(CHARFLAME + EPOXI 2/C). adne pojedyncze wyniki próbek poddanych dzia aniu nie by y mniejsze ni  80% redniego czasu t500 
badania wst pnego. 
3
 UNE-EN ISO 2811, 23 ºC, HR% 50; kg/l 
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5. Szczegó y techniczne niezb dne do zastosowania systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim EAD 

 
ETA jest wystawiana dla powy szych wyrobów na podstawie uzgodnionych danych/informacji, z onych w 
IETcc, które identyfikuj  dany wyrób, który zosta  poddany ocenie. Obowi zkiem producenta jest 
zapewnienie, aby wszyscy u ytkownicy zestawu byli odpowiednio poinformowani o okre lonych warunkach 
zgodnie z rozdzia ami 1, 2, 4 i 5 w cznie z za cznikami do niniejszej ETA. Zmiany dot. elementów wyrobu 
lub ich procesu produkcyjnego, które mog  spowodowa  niepoprawno  z onych danych/informacji, nale y 
zg osi  do IETcc przed wprowadzeniem takich zmian. IETcc zadecyduje, czy takie zmiany b  czy te  nie 

 mie  wp ywu na ETA, a je eli tak, czy dalsza ocena lub zmiany ETA b dzie konieczna. 
 

5.1 Zadania dla producenta  
 

Kontrola produkcji fabryki. Producent b dzie przeprowadza  sta  wewn trzn  kontrol  produkcji. 
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez producenta zostan  udokumentowane w 
systematyczny sposób w formie pisemnych strategii i procedur, w tym rejestry uzyskanych wyników. Taki 
system kontroli produkcji zapewni, e wyrób b dzie zgodny z niniejsz  ETA. 

 
Producent mo e stosowa  wy cznie komponenty podane w dokumentacji technicznej niniejszej ETA, w tym 
w Planie Kontroli. Przychodz ce surowce podlegaj  weryfikacji dokonywanej przez producenta przed ich 
akceptacj .  
Kontrola produkcji fabryki powinna by  zgodna z Planem Kontroli(4), który stanowi cz  dokumentacji 
technicznej niniejszej ETA. Plan Kontroli zosta  uzgodniony pomi dzy producentem i IETcc, i jest opracowany 
w kontek cie systemu kontroli produkcji fabryki obs ugiwanego przez producenta i z onego w IETcc. Wyniki 
kontroli produkcji fabryki b  rejestrowane i oceniane zgodnie z postanowieniami Planu Kontroli. 

 
Dokumentacja powinna by  przechowywana przez co najmniej pi  lat. W poni szej tabeli podane s  
elementy podlegaj ce kontroli i minimalne cz stotliwo ci ich wykonywania przez producenta. 

ciwo  Cz stotliwo  
  

Surowiec Ka da dostawa 
  

boko  zw glania (wspó czynnik rozprzestrzeniania) Partia 
  

Odporno  na sp ywanie Partia 
  

Efektywno  izolacji 10 partii / 1 na miesi c co najmniej 
  

Lepko  Partia 
  

Przychodz cy surowiec Ka da dostawa 
  

Dojrzewanie Partia 
  

Dyspersja pigmentu (stopie  rozdrobienia) Partia 
  

Zawarto  cz ci nielotnych Partia 
  

 
Dalsze informacje dotycz ce bada , cz stotliwo ci i tolerancji s  zawarte w planie bada , który stanowi 
cz  dokumentacji technicznej do niniejszej ETA z onej w IETcc. 

 
Inne zadania dla producenta. Producent powinien na podstawie umowy zaanga owa  jednostk , która jest 
notyfikowana do zada , o których mowa w rozdziale 4, celem realizacji czynno ci okre lonych w tym punkcie. 
W tym celu producent powinien przekaza  plan kontroli zaanga owanej jednostce notyfikowanej. 

 
Producent wystawi deklaracj  zgodno ci stwierdzaj , czy wyrób jest zgodny z postanowieniami niniejszej 
ETA. 

 
5.2 Zadania dla jednostki notyfikowanej  

 
Wst pne badanie typu wyrobu. Wst pne badanie typu zosta o przeprowadzone przez IETcc w celu 
wystawienia niniejszej ETA zgodnie z rozdzia em 5 Wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
wyrobów ognioochronnych, ETAG 018, Cz  1 „Informacje ogólne” i Cz  2 „Pow oki reaktywne do 
zabezpieczenia ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej”. Wst pne badanie typu niniejszej ETA 
zosta o wykonane przez IETcc na próbkach pochodz cych z bie cej produkcji. IETcc oceni  wyniki tych 
bada  zgodnie z rozdzia em 6 niniejszej ETA – Wytyczne, w ramach cz ci procedury wystawiania ETA. 

 
Wst pna kontrola fabryki i kontrola produkcji. IETcc sprawdzi , czy zgodnie z dokumentacj  techniczn  
warunki fabryczne i kontrola produkcji pozwalaj  producentowi na zapewnienie powtarzalno ci,  

 
(4) Plan kontroli stanowi cz  poufn  niniejszej europejskiej oceny technicznej i jest jedynie przekazywany jednostce notyfikowanej zaanga owanej w 

procedur  za wiadczania zgodno ci. Patrz punkt 3.2.2. 
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jednorodno ci wytwarzanego wyrobu i jego identyfikowalno ci w celu zagwarantowania ko cowych 

ciwo ci wyrobu. 
 
Ci y nadzór, ocena i zatwierdzenie Kontroli Produkcji Fabryki. Jednostka notyfikowana odwiedzi 
fabryk  co najmniej dwa razy w roku. Nadzór procesu produkcyjnego powinien obejmowa : 
 
- Sprawdzenie dokumentacji kontroli produkcji fabryki w celu zapewnienia ci ej zgodno ci z 

postanowieniami ETA,   
- Identyfikacja zmian przez porównanie danych uzyskanych podczas wst pnej kontroli lub podczas 

ostatniej wizyty.  
 
W przypadkach gdy postanowienia europejskiej oceny technicznej i jej „Planu Kontroli” nie s  d ej 
spe niane, jednostka certyfikuj ca (IETcc) powinna wycofa wiadectwo zgodno ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawiono w Madrycie 15 maja 2015 r.  
przez 

 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS c/ Serrano Galvache 4. 28033 Madryd 
(Hiszpania).  

 director.ietcc@csic.es; www.ietcc.csic.es 
 

W imieniu Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Mº Castellote  
Dyrektor 
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Za cznik I. Badania odporno ci ogniowej. Niniejszy Za cznik odnosi si  do stosowania pow oki 
CHARFLAME do zabezpieczenia ognioochronnego stalowych belek i s upów o przekroju „H  lub „I  oraz 
belek o przekroju zamkni tym kwadratowym. Dok adny zakres jest podany w poni szych tabelach, które 
przedstawiaj  ca kowit  grubo  suchej pow oki CHARFLAME (bez warstwy gruntuj cej i nawierzchniowej) 
wymaganej dla zapewnienia klasy R15 do R90 dla ró nych temperatur projektowych i wska ników 
masywno ci przekroju. Wyrób jest zatwierdzony na podstawie:  

 Badania oceny zgodnie z postanowieniami normy EN 13381-8. 
 Ocena konstrukcji w stosunku do niniejszej ETA za pomoc  numerycznej analizy regresji 

okre lonej w Za czniku E normy EN 13381-8:2011 jest stosowana dla wyników R15 i R30. 
 Ocena konstrukcji w stosunku do niniejszej ETA za pomoc  metod graficznych w Za czniku E.2 

normy EN 13381-8:2013 jest stosowana dla R-60 i profili o przekroju zamkni tym. 
 
Dane przedstawione w tabelach w niniejszym za czniku dotycz  belek i s upów o profilach otwartych 
(trójstronne oddzia ywanie ognia) oraz belek o profilach zamkni tych kwadratowych (trójstronne 
oddzia ywanie ognia). Przedstawione dane dotycz  profili stalowych oczyszczonych przez piaskowanie do 
stopnia Sa21/2 (ISO 8501-1) lub równowa nie i pomalowanych za pomoc  kompatybilnych farb 
gruntowych i nawierzchniowych podanych w niniejszej ETA. Zgodnie z danymi z badania ca kowita 
grubo  suchej pow oki gruntu i warstwy nawierzchniowej nie powinna przekracza  badanego maksimum. 
 
Dane dotycz  tak e stalowych profili otwartych o innych kszta tach, np. „U”, „L” i „T”, które posiadaj  takie 
same dane wej ciowe. Pow oka CHARFLAME zosta a poddana wolnemu podgrzewaniu okre lonemu w 
Za czniku A normy EN 13381-8 i spe ni a wymagania. 
 
 
BELKI I S UPY O PROFILACH OTWARTYCH  

Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej  500 ºC  

R15  R30 R60 R90 
       

65 214  214 528 747 
        

70 214  214 528 879 
        

75 214  214 528 1011 
        

80 214  214 528 1142 
        

85 214  214 528 1274 
        

90 214  214 528 1405 
        

95 214  214 528   
        

100 214  214 528   
        

110 214  214 548   
        

120 214  214 599   
        

130 214  214 648   
        

140 214  214 694   
        

150 214  214 739   
        

160 214  214 785   
        

170 214  214 830   
        

180 214  214 876   
        

190 214  214 922   
        

200 214  214 947   
        

210 214  214 1063   
        

220 214  214 1091   
        

230 214  214 1118   
        

240 214  214 1146   
        

250 214  214 1174   
        

260 214  216 1202   
        

270 214  368 1230   
        

280 214  373 1258   
        

290 214  378 1286   
        

300 214  383 1314   
        

310 214  388 1342   
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320 214 392 1370  
      

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 500 ºC 

 
 
 
 
 

Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej  550 ºC  

R15  R30  R60 R90 
  

       

65 214  214  410 486  
        

70 214  214  410 557  
        

75 214  214  410 629  
        

80 214  214  410 700  
        

85 214  214  410 771  
        

90 214  214  410 801  
        

95 214  214  410 801  
        

100 214  214  410 801  
        

110 214  214  428 830  
        

120 214  214  474 903  
        

130 214  214  520 1414  
        

140 214  214  562   
        

150 214  214  610   
        

160 214  214  656   
        

170 214  214  699   
        

180 214  214  741   
        

190 214  214  784   
        

200 214  214  826   
        

210 214  214  869   
        

220 214  214  911   
        

230 214  214  1016   
        

240 214  214  1043   
        

250 214  214  1070   
        

260 214  214  1098   
        

270 214  214  1125   
        

280 214  214  1152   
        

290 214  214  1180   
        

300 214  214  1207   
        

310 214  214  1234   
        

320 214  214  1262   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 550 ºC  

 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
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Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
upy: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 500 ºC 

 

 
R15  R30  R60 R90 

  

       

65 221  221  618 747  
        

70 221  221  636 879  
        

75 221  221  654 1011  
        

80 221  221  671 1142  
        

85 221  221  689 1274  
        

90 221  221  707 1405  
        

95 221  221  725 -----------------------  
        

100 221  226  743   
        

110 221  238  779   
        

120 221  249  811   
        

130 221  260  839   
        

140 221  270  867   
        

150 221  279  895   
        

160 221  289  923   
        

170 221  297  951   
        

180 221  306  979   
        

190 221  314  1007   
        

200 221  322  1035   
        

210 221  329  1063   
        

220 221  336  1091   
        

230 221  343  1118   
        

240 221  350  1146   
        

250 221  356  1174   
        

260 221  362  1202   
        

270 221  368  1230   
        

280 221  374  1258   
        

290 221  380  1286   
        

300 221  385  1314   
        

310 221  390  1342   
        

320 221  395  1370   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 500 ºC  

 
 Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
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Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
upy: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 550 ºC  

 
R15  R30  R60 R90 

  

       

65 221  221  547 486  
        

70 221  221  562 557  
        

75 221  221  576 629  
        

80 221  221  591 700  
        

85 221  221  606 771  
        

90 221  221  621 843  
        

95 221  221  635 914  
        

100 221  221  650 986  
        

110 221  221  679 1129  
        

120 221  221  709 1271  
        

130 221  221  738 1414  
        

140 221  221  768   
        

150 221  221  797   
        

160 221  221  825   
        

170 221  221  852   
        

180 221  221  879   
        

190 221  221  907   
        

200 221  221  934   
        

210 221  221  961   
        

220 221  221  989   
        

230 221  221  1016   
        

240 221  221  1043   
        

250 221  221  1070   
        

260 221  221  1098   
        

270 221  221  1125   
        

280 221  221  1152   
        

290 221  221  1180   
        

300 221  221  1207   
        

310 221  221  1234   
        

320 221  221  1262   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 550 ºC  

 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 

 
Wynikami oceny, w zakresie których wyrób mo e by  stosowany, s :  

 Wska nik masywno ci przekroju od 65 m-1 do 320 m-1 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,214 do 1,405 mm belek stalowych. 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,221 do 1,405 mm dla s upów stalowych. 
 Temperatura krytyczna 500- 550 ºC 

 
W takim samym zakresie wyniki oceny dotycz  jedynie:  
 Profili o przekroju „I” H, U i „H”, k towników i teowników. 
 Innych gatunków stali zgodnie z norm  EN 10025-1. 
 S upów i belek z 3 lub 4 ods oni tymi powierzchniami. 
 Belek z maksymaln  d ugo ci rednika 600 mm dla R 60. 
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PROFILE ZAMKNI TE O PRZEKROJU KWADRATOWYM 
 

Wska nik 
masywno ci 
przekroju (m-1) 

Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 
500 ºC 550 ºC 
R 30  R 30 

 80 314  310 
    

85 332  310 
    

90 350  310 
    

95 368  310 
    

100 386  310 
    

110 421  323 
    

120 457  348 
    

130 493  374 
    

140 529  399 
    

150 564  425 
    

160 600  450 
    

170 625  475 
    

180 650  501 
    

190 674  526 
    

200 699  552 
    

210 724  577 
    

220 749  603 
    

230 774  638 
    

240 798  673 
    

250 823  708 
    

260 848  743 
    

270 873  778 
    

280 898  813 
    

290 922  848 
    

300 947  883 
    

305 959  915 
    

320 -----  930 
     

 

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej 
pow oki do utrzymania temperatury 

pod a poni ej 500 ºC 

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej 
pow oki do utrzymania temperatury 

pod a poni ej 550 ºC 
 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
 
 
Wynikami oceny, w zakresie których wyrób mo e by  stosowany, s :  

 Wska nik masywno ci przekroju od 65 m-1 do 320 m-1 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,310 do 0,959 mm dla belek stalowych o profilu 

zamkni tym. 
 Temperatura krytyczna 500-550 ºC 

 
W tym samym zakresie wyniki oceny dotycz  jedynie:  
 Profili zamkni tych o przekroju prostok tnym lub kwadratowym. 
 Innych gatunków stali zgodnie z norm  EN 10025-1. 
 Belek 3 lub 4 ods oni tymi powierzchniami. 
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