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Předmluva
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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9239-1:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 9239-1:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 9239-1:2010 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Měření podle metodiky uvedené v této části ISO 9239 poskytují základ pro hodnocení jednoho
z aspektů chování podlahových krytin při působení požáru. Zavedený sálavý tok simuluje úrovně
tepelné radiace, které pravděpodobně dopadají na podlahu chodby, jejíž horní povrch je zahříván
plameny nebo horkými plyny, případně obojím, během raného stádia rozvoje požáru ve vedlejší
místnosti nebo úseku, za podmínek šíření plamene proti směru proudění vzduchu.

Bezpečnostní upozornění

Má se pamatovat na možnost výbuchu plynu ve zkušební komoře. Na panel systému přívodu plynu se
má instalovat vhodná ochrana, odpovídající osvědčené praxi. Musí zahrnovat alespoň:

uzávěr přívodu plynu, aktivovaný okamžitě při poruše přívodu vzduchu a/nebo plynu;●

teplotní čidlo nebo jednotku detekce plamene, zaměřenou na povrch panelu, která při uhasnutí plamene●

panelu zastaví přívod plynu.

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky musí věnovat pozornost tomu, že
požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo
škodlivých plynů a kouře. Provozní nebezpečí může vzniknout i během zkoušení zkušebních těles a při
likvidaci zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní
opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni.
Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

1 Předmět normy



Tato část ISO 9239 stanoví metodu pro hodnocení chování při hoření vyvolaném opačným proudem
vzduchu a šíření plamene po vodorovně uložených podlahových krytinách, vystavených radiačnímu
tepelnému toku působícím v určitém sklonu ve zkušební komoře po zapálení řízeným plamenem
hořáku. Příloha A uvádí podrobnosti pro případné hodnocení vývinu kouře.

Tato metoda platí pro všechny typy podlahových krytin, například textilní koberce, korkové, dřevěné,
pryžové a plastové podlahové krytiny, i pro jejich povlaky. Výsledky získané touto metodou vyjadřují
chování podlahových krytin, včetně jakýchkoliv použitých podkladů. Výsledky zkoušky mohou ovlivnit
modifikace podkladové vrstvy, připevnění k podkladu, podložky nebo jiné změny podlahových krytin.

Tato část ISO 9239 se používá pro všechna měření a popisy vlastností podlahových krytin v reakci na
teplo a plameny v řízených laboratorních podmínkách. Norma se nemá používat samostatně pro popis
nebo hodnocení požárního nebezpečí nebo požárního rizika podlahových krytin v podmínkách
skutečného požáru.

Informace o shodnosti zkušební metody jsou uvedeny v příloze B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


