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Építmények tűzvédelme

- 54/2014.(XII.5.) BM
rendelet – OTSZ
A követelményeket meghatározza
Az építmény kockázati osztálya (NAK, AK, KK, MK),
szintszáma

§

Az építési termék rendeltetése (pl.: menekülési

útvonalak burkolatai)

- MSZ EN 13501
szabvány sorozat

Milyen termék- csoportokról lesz szó?
Szerkezeti faanyagok
Fa és fahelyettesítő fal- és
mennyezetburkolatok

Padlóburkolatok
Tűzgátló ajtók
Zajvédő falak

Tetőhéjalások- fa zsindely Broof(t1)?

Hogyan határozhatjuk meg a fa és
fahelyettesítő anyagok tűzvédelmi osztályát?
Vizsgálat nélkül (CWFT)
• Termékszabvánnyal
• Európai Bizottsági
határozattal
mindig az az érvényes,
amelyik a legújabb kiadású!
Pl: fa alapanyagú lemezek, lapok2003/43/EK módosítva 2007/348/EK,
beépítve
MSZ EN 13986:2004+A1:2015
8. táblázat

Vizsgálattal
• MSZ EN 13501-1
A vizsgálat nélküli besorolás
követelményeit nem
teljesítő, vagy
égéskésleltetett, kezelt vagy
lakkozott fa és fahelyettesítő
anyagok tűzvédelmi
osztálya csak vizsgálattal
határozható meg!
Magasabb tűzvédelmi
osztályt várunk.

Fa alapanyagú lemezek és szerkezeti
faanyagok tűzvédelmi osztálya (CWFT)
2007/348/EK = MSZ EN 13986:2004+A1:2015

ETICS OSB-re NEM!

2003/593/EK = MSZ EN 14081-1:2018

Beltéri és kültéri tömör fa, furnérfa és keresztrétegelt
fa burkolatok tűzvédelmi osztálya (CWFT)
2006/213/EK = MSZ EN 14915:2006,
MSZ EN 14915:2014

MSZ EN 16351:2016 (keresztrétegelt)
MSZ EN 14374:2005 (furnérfa)

Falakhoz és mennyezetekhez ,
továbbá padlóburkolatokhoz
készült keresztrétegelt fa termékek
és szerkezeti furnérfa temékek

Készül a Bizottsági Határozat

Padlóburkolatok tűzvédelmi osztályozása (CWFT)
Fa padlóburkolatok: MSZ EN 14342:2005,
2006/2013/EK=MSZ EN
14342:2005+A1:2008 (kötött
bevonatokkal),

14342:2005+A1:2008-hez rendelve
1292/2014/EU (bevonat nélkül)

Építési termékek tűzvédelmi / tűzállósági
osztályozása vizsgálattal

MSZ EN 13501
• MSZ EN 13501-1

Építőanyagok tűzvédelmi osztályba
és alosztályokba sorolása

• MSZ EN 13501-2-3-4 Építményszerkezetek tűzállósági
osztályba sorolása (Pl: R-E-I)

• MSZ EN 13501-5

• MSZ EN 13501-6

Külső tűzhatásnak kitett tetők
osztályba sorolása (Broof(t1))
Kábelek osztályozása

Egyéb vizsgálati szabványok:MSZ EN 1794-2 (zajvédő falak), MSZ EN 1634
(tűzgátló ajtók)
Termékszabvány, pl.: MSZ EN 14080 - ragasztott fák,
MSZ EN 14374 - Szerkezeti furnérfa

Építési termékek tűzvédelmi osztályozásához
szükséges vizsgálatok
Építési termékek
tűzveszélyességi
osztálya, padlóburkolatok
kivételével

A besoroláshoz szükséges vizsgálatok

A1

96/603/EK határozat(„Tüzet nem tápláló”, „Nem éghető” anyagok)
MSZ EN ISO 1182
A „nem-éghetőség” vizsgálata
és MSZ EN ISO 1716
Égéshő meghatározása

A2

MSZ EN ISO 1182
és MSZ EN 13823

B, C, D

vagy MSZ EN ISO 1716
SBI – Építési termékek vizsgálata,
egy égő tárgy hőhatása esetén

SBI – Építési termékek vizsgálata,
egy égő tárgy hőhatása esetén
és MSZ EN ISO 11925-2 Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellett
MSZ EN 13823

Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellett

E

MSZ EN ISO 11925-2

F

Nincs követelmény megadva

Padlóburkolatok osztályozásához
szükséges vizsgálatok
Padlóburkolatok
tűzvédelmi
osztálya

A besoroláshoz szükséges vizsgálatok

A1fl

96/603/EK határozat(„Tüzet nem tápláló”, „Nem éghető”
anyagok)
MSZ EN ISO 1182
A „nem-éghetőség” vizsgálata
és MSZ EN ISO 1716
Égéshő meghatározása

A2fl

MSZ EN ISO 1182 vagy MSZ EN ISO 1716
és MSZ EN ISO 9239-1 Padlóburkolatok égési
viselkedésének meghatározása, sugárzó hőforrás
használatával

Bfl, Cfl, Dfl
Efl
Ffl

MSZ EN ISO 9239-1 Padlóburkolatok égési
viselkedésének meghatározása, sugárzó hőforrás
használatával
és MSZ EN ISO 11925-2 Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellett
MSZ EN ISO 11925-2

Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellett

Nincs követelmény megadva

Építési termékek tűzvédelmi / tűzállósági
osztályozása vizsgálattal
Termékszabvány :
pl.:MSZ EN 14080 –
Rétegelt-ragasztott fa
és ragasztott tömör
faszerkezetek

SBI próbatest
kialakítása

B-C-D
s1-s2-(s3)
d0-d1-(d2)
vagy csak pl.: E (d0)! (festett, lakkozott, olajjal kezelt)

Fa és fahelyettesítő anyagokból készült
építményszerkezetek tűzállósági határérték
vizsgálata - MSZ EN 23501-2

Fa és fahelyettesítő építményszerkezetek
tűzvédelmi jellemzői
Fa vagy favázas épületek, fa és
• Az „éghető” anyag (általában Dfahelyettesítő kül- és beltéri burkolatok
s2,d0): növeli a tűzhatást
alkalmazási lehetőségei tűzvédelmi
– Égéskésleltető szeres
szempontból korlátozottak a fa
kezeléssel javítható a
„éghető”-sége miatt.
tűzvédelmi osztálya.
• égéskésleltető szerek (sóoldatok,
• az égő fa épen maradt részei
festékbevonatok)
megtartják szilárdságukat (beégési • tűzvédő burkolatok (lapok, „nem
sebesség fenyőnél: 0,8 mm/s)
éghető” szálas szigetelő anyagok)
– Túlméretezéssel jól
megtervezhető a tűzállósági
Megjegyzés: A faszerkezeteket többnyire
határérték.
akkor burkolják, ha azokat
térelhatároló szerkezetek részeként
építik be.
Megjegyzés: gondoskodni kell a fém
kapcsoló elemek tűzvédelméről Takart faszerkezetek vizsgálatakor
javasoljuk, hogy a fa égéskésleltetés
nélküli legyen

Fa és fahelyettesítő építményszerkezetek
égéskésleltetése, tűzvédő festése
Égéskésleltetés

Tűzvédő festés

Az MSZ EN 13501-1
szerinti tűzvédelmi
osztály javítására
D-s2,d0

Az MSZ EN 13501-2
szerinti tűzállósági
teljesítmény javítására,
de a tűzvédelmi
osztályon is javíthat
R-E-I 15

C-s2,d0; C-s1,d0
B-s2,d0; B-s1,d0

Általában nem növeli a Th-t, de megnöveli R-E-I 30; R-E-I
a menekülésre fordítható időt.
Harmonizált termékszabványos terméknél az
égéskésleltetés megváltoztatja a tanúsítási rendszert!
(A papír nem minden!)

60 stb.

Fa és fahelyettesítő anyagok
égéskésleltetésének hatékonyság vizsgálata
Lindner módszer - MSZ 9607-1:1983) - égés okozta tömegveszteség mérés
Rákerült / rajta maradt-e a hatékony mennyiség?

Csak azt tudjuk igazolni, hogy a kezelt fa jobb, mint
D-s2,d0 (és tárolás közben nem mosódott le)

Fa és fahelyettesítő anyagok égéskésleltetésének
minősítő és hatékonyság vizsgálata
MSZ EN 13501-1
Tudjuk-e igazolni, hogy a gyártó által megadott mennyiséggel, felhordási
móddal, hordozó felületen eléri-e a termék a beígért tűzvédelmi osztályt?
• A vizsgálatkor mi volt a
hordozó felület?
Szabványos volt-e és milyen
tűzvédelmi osztályú volt?
• Hány g/m2 lett felhordva?
• Milyen módon történt a
felhordás, hány rétegben?
• Légréssel vagy anélkül
vizsgálták („kéményhatás”)
• Milyen tűzvédelmi osztályú
hátlapot alkalmaztak.

Magasabb osztálynál, pl. B-s1,d0
Hatékonyság vizsgálat – TvMI?

Osztályozási jegyzőkönyv 4.3 - Korlátozások

Mennyezeti helyzetű
fa és fahelyettesítő építési termékek
gyújtásveszélyességének vizsgálata

d0

≠ „nem gyújtásveszélyes”
MSZ 14890:2014
g0, g1, g2

A ragasztott burkolat a hő hatására
elválhat, égő táblák eshetnek le

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Parlagi Gáspárné

mparlagi@emi.hu
+36 30-512-92-51

