
 

 
 
 

 

   TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 
  FIRES-CR-120-16-AUPS

 
Autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú  
idomtéglából épült, 200 mm vastag teherhordó fal. 

 

 

 

 

Jelen dokumentum az osztályozási jegyzőkönyv elektronikus változata, amelyet a papír formában hivatalosan kiadott 
osztályozási jegyzőkönyv másolataként adtak ki. Az osztályozási jegyzőkönyv elektronikus változata kizárólag 
tájékoztatás céljára használható. Jelen osztályozási jegyzőkönyvben szereplő minden információ a megrendelő 
tulajdonát képezi, és az ő írásos jóváhagyása nélkül nem használható fel és semmilyen formában nem publikálható. 
Jelen tartalmat kizárólag a kiadó, tehát a FIRES, s.r.o., Batizovce változtathatja meg. A megrendelő csak a kiadó 
írásos engedélyével publikálhatja jelen osztályozási jegyzőkönyv egyes részeit. 
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TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 
AZ STN EN 13501-2 + A1:2010 SZ. SZABVÁNY SZERINT, 

a vizsgálati eredmények közvetlen alkalmazásának a meghatározásával 

FIRES-CR-120-16-AUPS 

A termék neve: Autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú idomtéglából épült, 

200 mm vastag teherhordó fal. 

Megrendelő: PORFIX- pórobetón, a.s. 
4.apríla 384/79 972 43 Zemianske Kostoľany 
Szlovák Köztársaság 
 

Kidolgozta: FIRES, s.r.o.  
Osloboditeľov 282 
059 35 Batizovce  
Szlovák Köztársaság 

Vizsgált 

tulajdonság: 

Tűzállóság 

Vizsgálati módszer: STN EN 1365-1: 2013 

A vizsgálat típusa: Akkreditált 

 

Projekt száma: PR-16-0068 

Kiadás dátuma: 24. 05. 2016 

Példányok száma: 3 

Kiadvány száma: 2 

Példányok kiosztása: 

1. sz. példány FIRES, s. r. o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Szlovák Köztársaság 
(elektronikus változat) 

2. sz. példány PORFIX- pórobetón, a.s. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, 
Szlovák Köztársaság (elektronikus változat) 

3. sz. példány PORFIX- pórobetón, a.s. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, 
Szlovák Köztársaság 

  Jelen tűzállósági osztályba sorolási jegyzőkönyvet kizárólag egészben lehet felhasználni, vagy másolni.  

 
A jelen dokumentum a SNAS /Szlovák Nemzeti Akkreditációs Testület/ akkreditálási jelével van ellátva, és az ILAC-MRA jelével kiegészítve. Az 

SNAS az ILAC-MRA, Kölcsönös elismerési (akkreditálási) megállapodás társult tagja, amely megállapodás az akkreditálási rendszerekben 

elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelésére és az ismételt vizsgálatok kiküszöbölésére irányul a megállapodást aláíró országokban.  Az 

ILAC-MRA egyezménnyel kapcsolatban a www.ilac.org honlapon található bővebb tájékoztatás. Az SNAS-en (Szlovák Köztársaság) kívül az ILAC-

MRA egyezmény aláírója még például a ČIA (Cseh Köztársaság), a PCA (Lengyel Köztársaság), a DakkS (Németország) és a BMWA (Ausztria).  Az 

ILAC-MRA egyezményt aláírók listája a http://ilac.orq/ilac-mra-and-siqnatories/ honlapon található. FIRES, s.r.o. A FIRES, s.r.o. Batizovce társaság 

ugyancsak teljes jogú tagja az EGOLF-nak, bővebb tájékoztatás a www.egolf.org.uk honlapon található.  A FIRES, s.r.o. által angol nyelven kiadott, 

a vizsgálati eredmények bővített alkalmazásának a definiálásáról szóló osztályozási jegyzőkönyvei érvényesek az Egyesült Arab Emírségek 

területén mivel a FIRES szerepel a Belügyi, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Interior Civil Defence) által elismert 

laboratóriumok listáján. www.dcd.qov.ae/enq/)) weboldalon. 
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FIRES-CR-120-16-AUPS 

1. BEVEZETÉS 

A jelen jegyzőkönyv autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú idomtéglából épült, 200 mm vastag 

Teherhordó falazat tűzállósági osztályba sorolását határozza meg az STN EN 13501-2 + A1: 2010 szabványban 

meghatározott osztályok alkalmazása  mellett. 

2. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ OSZTÁLYOZOTT TERMÉKRŐL 

2.1 ÁLTALÁNOSAN 

Az autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú idomtéglából épült, 200 mm vastag teherhordó falazat 

termék tűzgátló funkciót betöltő teherhordó falként van meghatározva. 

2.2 A TERMÉK LEÍRÁSA 

Autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú teljes, sima falú idomtéglából épült teherhordó fal; 

nyomószilárdsága 4,0 N.mm-2, vastagsága 200 mm, az STN EN 771-4 + A1: 2015 szabvány szerint. 

Méretek: 

Falmagasság 3000 mm 

Falvastagság 200 mm 

Az idomtégla mérte (500x200x200 mm)  (hossz. x magass. x vastags.) 

Az idomtégla gyártó által 

megadott mérettűrései 

 

±2,5 x ±2,0 x ± 2,0 

 

Az idomtégla térfogattömege a vizsgálat idején 708 kg.m-3 volt (az idomtéglák gyártó által deklarált térfogattömege 

száraz állapotban 600  kg.m-3). 

 

Az idomtéglák összeragasztása vékonyágyazású cement bázisú PORFIX ragasztó segítségével történik, a ragasztó 

nyomószilárdsága 5 MPa (M5-ös osztály), a ragasztó szemcsemérete 0-0,6 mm, a megkeményedett habarcs 

testsűrűsége 1400 kg.m-3, az ömlesztett anyag térfogatsúlya  1550 kg.m-3, (gyártó: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 

Kunčice nad Labem, Cseh Köztársaság). 
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FIRES-CR-120-16-AUPS 

A habarcs az idomtégla vízszintes és függőleges felületeire kerül felhordásra, fogazott (3x3 mm) glettvas segítségével. 

  

A termékre vonatkozó részletes tájékoztatást az [1]-es számú rajzdokumentáció tartalmazza. 

3. A JELEN OSZTÁLYBASOROLÁSNÁL ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK 

3.1 VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK 

Sorszám 
Laboratórium 

neve 
Megrendelő neve Jegyzőkönyv 

száma 
A vizsgálat 

ideje 
Vizsgálati 
módszer 

 
[1] FIRES, s.r.o. 

Batizovce, SzK 

PORFIX- pórobetón, 
a.s. Zemianske 
Kostoľany, SzK 

FIRES-FR- 
067-16-AUNS 

 
2016.04.13. 

STN EN 1365-1 
és 

STN EN 1363-2 

 

[1] A vizsgálati mintadarabok a tűzállósági vizsgálat előtt az STN EN 1363-1 szabványnak megfelelően lettek 

kondicionálva. 
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FIRES-CR-120-16-AUPS 

3.2 VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
száma/Vizsgálati 
módszer 

Paraméter Eredmények 

 
[1] 

STN EN 
1365-1 

 
 

alkalmazott terhelés a fal felső részén alkalmazott, 80 kN/m erő 
alkalmazásával történő axiális irányú terhelés, 

rögzítés módja A próbakeret közepén kifalazott minta, amelynek 
mindkét függőleges széle szabadon volt hagyva, 30 mm 
vastag ásványgyapot hőszigetelő anyaggal tömítve 

hőmérsékleti görbe hőmérsékleti szabványgörbe 

Teherbírás (R) 243 perc sérülés nélkül 

Integritás (E) pamutpárna 244 perc sérülés nélkül 

hézagmérők 244 perc sérülés nélkül 

tartós lánggal égés 244 perc sérülés nélkül 

Hőszigetelés (I) I 244 perc sérülés nélkül 

Sugárzás (W) 244 perc sérülés nélkül 

mechanikus hatás (STN EN 1363-
2:2001) 

244 perc sérülés nélkül  
A minta az R, E, I szempontok megszegése nélkül 
ellenállt az ütéseknek 

 

[1] A vizsgálat a 245. percében a megrendelő kérésére befejezésre került, az STN EN 1363-2 sz. szabvány szerinti ütésvizsga 

megfigyelésének az elvégzése után. 

 

4           OSZTÁLYBASOROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET   
 
 

4.1 OSZTÁLYBASOROLÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS  
 
Jelen osztályba sorolás az STN EN 13501-2 + A1:2010 szabvány 7.3.2 fejezetében szereplő  
adatokkal összhangban készült el. 
 

4.2 OSZTÁLYBASOROLÁS  
 

Autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P4-600 típusú idomtéglából épült, 200 mm  
vastag Teherhordó fal termék a következő tulajdonságok paramétereinek és az osztályok megfelelő  
variációja szerint kerül osztályba sorolásra. 

Tűzállósági osztályba sorolás 

REI-M 240 
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FIRES-CR-120-16-AUPS 

 

4.3 ALKALMAZÁSI TERÜLET  

Jelen osztályba sorolás az STN EN 1365-1 szabvány szerint az alábbi végfelhasználási célokra érvényes:  

A fal méretei A termék magasságának 3000 mm-en túl történő növelése nem megengedett; 
A termék magasságának a csökkentése korlátozás nélkül megengedett; 
A fal szélességének a növelése megengedett; 
A fal vastagságának a növelése megengedett; 

Az idomtéglák 
méretei 

Az idomtéglák vastagságának a növelése megengedett; 
Az idomtéglák lineáris méreteinek a csökkentése megengedett; 

Az idomtéglák 
összekötése 

A meghatározott, cement bázisú (EN 998-2:2010 szabvány szerinti) PORFIX 
ragasztó (lásd a 2.2. cikkelyt) és a téglaidomok összekötésének a vizsgálat 
szerinti módja nem változtatható meg  (a habarcs az idomtégla vízszintes és 
függőleges felületeire kerül felhordásra, a teljes felületen). 

Terhelés A terhelés módja: axiális irányú terhelés nem változtatható meg; 
Az alkalmazott terhelés (max. 80 kN/m) csökkentése megengedett 

 

5. KORLÁTOZÁSOK 

Jelen dokumentum nem helyettesíti sem a típusjóváhagyást sem a termék tanúsítványát. 

Ezen osztályba sorolás azon feltétellel érvényes, hogy nem változik a termék, annak alkalmazási területe és azon 

vonatkozó szabványok, amelyek szerint az osztályba sorolás történt. 

a vizsgálati laboratórium vezetője a vizsgálati laboratórium technikusa 
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