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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, 
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  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-077-16-AURS 

1. BEVEZETÉS 

A jelen jegyzőkönyv autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P2-500 típusú idomtéglából épült, nem 

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 ÁLTALÁNOS 

Az autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P2-500 típusú idomtéglából épült, nem teherhordó falazat 

termék nem teherhordó falként vagy közfalként van meghatározva. 

2.2 A TERMÉK LEÍRÁSA 

Autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P2-500 típusú teljes, sima falú idomtéglából épült fal; a termék 

vastagságát lásd a 4.2. sz. fejezetben. 

Az idomtégla mérete (500 x 250 ) mm (hosszúság x magasság), az idomtéglák gyártó által deklarált bruttó 

térfogattömege száraz állapotban 500 kg.m-3 (a vizsgálat szerinti térfogattömeg 593,6 kg.m-3, 18,72%-os 

nedvességtartalom mellett), nyomószilárdsága 2,0 N.mm-2 

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). 

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

segítségével . 

A termékre vonatkozó részletes tájékoztatást az [1] számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

3. A BŐVÍTETT ALKALMAZÁSRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVEK ÉS A JELEN OSZTÁLYBA SOROLÁSHOZ 

ALKALMAZOTT VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

3.1 A BŐVÍTETT ALKALMAZÁSRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVEK 

Sorszám 
Laboratórium 

neve 
Megrendelő neve Jegyzőkönyv 

száma 
Kiadás dátuma 

 
FIRES, s.r.o. 

Batizovce, SzK 

PORFIX- pórobetón, a.s. 
Zemianske Kostoľany, 
Szlovák Köztársaság 
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AUNS 

29. 03. 2016 
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FIRES-CR-077-16-AURS 

4. OSZTÁLYBA SOROLÁS ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 

4.1 OSZTÁLYBA SOROLÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS  

Jelen osztályba sorolás az STN EN 13501-2 + A1:2010 nemzeti szabvány 7.5.2 fejezetében szereplő osztályok 

alkalmazásával készült el. 

4.2 OSZTÁLYBA SOROLÁS 

Az autoklávolt pórusbetonból készült PORFIX P2-500 típusú idomtéglából épült, nem teherhordó falazat termék 

az alábbi tulajdonságértékek kombinációi, valamint megfelelőségi osztályok szerint kerülnek minősítésre. 

Tűzállósági  osztályba 
sorolás 

Falvastagság [mm] Legnagyobb megengedett magasság [mm] 

El 180 

100 4000 

125 5000 

150 6000 

200 8000 
 

4.3 ALKALMAZÁSI TERÜLET  

Jelen osztályba sorolás az alábbi végfelhasználási célokra érvényes:  

Általános A terméktípus megváltoztatása nem megengedett; A megállapított tűzállóság 
csupán az EN 1996-01-01 szabvány szerinti 1-es csoport azon elemeire érvényes, 
amelyeknél a pórusok százalékaránya megegyező vagy kisebb; 

A falmagasság 
csökkentése  

A csökkentés megengedett; 

Az idomtéglák 
hosszméretei 

Az idomtégla hosszúsági mérete 200 és 1000 mm között változtatható; a 
magasság és a vastagság növelése megengedett; 

Az idomtégla 
térfogattömege 

Az idomtégla térfogattömege a vizsgált tégla térfogattömegével egyenlő, vagy annál 
nagyobb, a bruttó térfogattömeg deklarált értéke 550 kg/m3 és 1350 kg/m3közötti. 

Nyomószilárdság A feltüntetett eredmények csak az azonos, vagy magasabb deklarált értékű 
nyomószilárdságú falazatra érvényesek, 

Ragasztóhabarcs és 
csatlakozó hézagok 

Az eredmények a vékony rétegben felhordott ragasztóhabarcs valamennyi típusára, 
valamint az általános használatú, M5 értékű vagy ettől nagyobb értékű 
nyomószilárdságú ragasztóhabarcsra érvényesek; 

Felület kialakítás Az idomtégla felületére különböző beltéri vagy kültéri vakolatok alkalmazhatók; 

 

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. 

vizsgálati laboratórium vezetője vizsgálati laboratórium technikusa 
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