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sınıflandırmmı- ItölümI: yangın kaışısındaki davranış deneyierinııın elde edileı veriler
kullaıılaıak sıııflandırma
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İNcELğMg No: t ö7E47] Yapılaıı ıleneyler yönüyle ( :Y§ır\ı]IJ R.

Türk Akıcditasyon Kurumu{TÜRKAK) deney rşorl&ırıııı ianmınası konusuıda Avrupa Akreditasyon Bırliği{{iA) ve
[,lluşiaıarası l-aboraıuvaı Akredirasyon Birliği{ltAC} il* karşılıktı ıanınma antlaşma§ırrı ırnzataıııştır.
The Turleish lcefeditaıiod,4cğrıcy{Xi1Kül{} ls §ignğlöry ıü) lhe mulıilaıeml ıgreemenis oJıhı liuropean cü,aper.ıtıonİar ıhş
Accrülıüıiüı{§Ai anıiof lhe inıernqııorırl i"alnraıary Accrediıüıian$LAt:}İör ıhe Muıuğl recagırğıiıııo/ıesı reparıı.
DeneY velveya öIçüm ıoıuçları, geıişlctilmiş olçüm be|iıçiı|ikleri (olması hatindel ve ıicıey mçloıiiarı bu raşorun ıamaıniayicı
loşmı oiaı takip eden sayialarda veıilmiştir.
The ıesı andsar mea§ıır€feaı rasuİıs, ıhe uıeerıırinıİes {ıfapplıcabİı; wİıh cü}üİdenc€ prababılİş and ıesı meıhvılx are gıven on
ıhe feıllawıng yıgeş a;hich are wrı a/ihis reprı.
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YANGINA TEPKİ SıNıFLANDIRİ},ıA§I

1 Giriş

Bu rapor TS EN l3501_1 + Al ı 20t]'te betiıtilen proscdürlcıe uygun olarakdeğerlşıdirileıı "hoBooıZZY ALITIM t Ş§KİL'
marlça "Binalıınn ı§ı yalıtımında kullanılan dokusuz jeotek*til potyester kçe mımulü" ürününe ait yanıtılık şınıflandınrıas:
uosurlannı içerir"

YANGIıIA KARşı TEPKİ§İıvİx rş EN ı3501-1: 2013 §TANDARİ}ıNA GÖR"E
SINİFLANDİRİLMA§İ

Sponsıır ATAZıYA TEK§TiL KıMYA §ANAYı vE TIC- LTD. ŞTl.
I}cneyleri Tal*p f,den TSE DEİ{İZLI BELAELENDİRME MUDURLÜĞÜ
Hızırlıyan TSE Yapı Malzçmçleri Yangın ve Akustik Laboratııvar Müdürlüğl
urüııiin Adı *iıoBOOZZ YALITIM + ŞEKIL" marka *Binalaıı ısı yalırımında kullanılan

dokusuz ieotekstil oolvestçr kece mımulii'
Sını{lındırmı Rıporu Iı{o. 385576 l0l_ı8
Yıyın Numırısı ll1
YnyınLınmı Tarihi 23.0ı.20l8

Bu sınıfiandırmı rapru 4 saş{adan oluşmaktadır ve şadççe bütiin olaıak lullanılabilir ya da yaırideıı oluşıunılabilir.

2 Sınıflındırılmış Ürün Detıyları

2.1 Gencl

Sıruflandırması yapılan iitüı ,*wohooıZ? YALiTtM + Ş§KİL" maı*a *Binalanı ısı yalıtımında kullanılaı dokusuz jeottkslil
polyester keçe mamulü", TSE K 97 l Ekim 2017 standardına göre üretilmiş ısı yalıtımı sağlayan, l0 mm kalınlığında, beyaz

renkli keçe tipi bir yapı malzemeşi olarak taaımlanmıştır.

2.2 üran Tınımı

Numunş Ge|iş Tırihi 04.ı2.2017

ürüoün İsıni izçBüa7Z. yALITIM * ŞEKIL

Ürün Tanımı §inalann ısı yalıtımında kullaıılan dokusuz jeotekstil polyesıer keçe mamulleri

urüı §tandırdı TSE K 97 i Ekim 2017

Orijinal boyutlır 15mxlrn

Kılıılık l0 mm (örtalİma ölçülen)

Birim Alan Kütleşi 195 gılmr {Ortalanıa ölçülcn
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T§§ Df,§sY vc KALı§RA§YO§ ü[RKEzi sAŞKAxLİĞı Y^Pı.ı{ALzİM§ıERİ Y,t§cıx vE
AKU§TİK İABORİTLiYAR XÜDÜRLÜĞÜ

ırrAosıııP 0F İ§E, TtSİ onğ CALı8R.,rıarş rE?ıTEı coN§Tıvcrıoü 1lı,rrEnıaLs rıı§ A}ııD
?aJSrİÇ§ LAga*ArorY

YANGINA TEPKİ SI§İFLANDİRMA§I

3 §ınülındırmıyı De§tekbycn Te§i Rıporiarı ve §onuçlın

3.1 Rıporlar

Aşağıdaki deney rapoılan bu sınıflandırmanın belirlenmesi için esas ırşkil eancktcdir.

3.2 Sonuçlar

Yukandabelirlilen deııey raporu sonuçlan ve TS EN l3501- l * A1: 2013 standardındğ B-sl, d0 sıııfı içinbelirtilen sınıflandırma
ö}çiitleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösteıilınektcdir.

Deney Metodu pırımetre Dmey
Sıyısı

Derct §onuşiırı ve Değçrlendirmt
§iiıçkli pırım$relerin
ortalırnısı

§ür*kli olmıyın
narımetrc!er

TSENISO 1ı925-2
(30 s yiizeydcn mıırıız
kalma)

60 s içinde Fs S t150 mm)
6

t) 150 mn'yi gçen
alevlenmç yok

Filtre kagıdışdı yanma ırok {-) tanmı yok

TS EN l3823-Al

FIGRA ! l20 Wls

J

] t.46 t)
THRdıo, < 7,5 MJ ı,70 (t
SMOGRA n 30 mıis2 4,92 (-}

T§P*xı.< 50 mı 4ü,42 (-}

600 ş içinde yanma damlalan
vnk

(-) Yanma damla|an yok

(*) Uygu|mabilirdğl,

4 §ındlındırmı vt Doğrudan Uygulımü Alanı

4.1 §ınıilındırmı Refcrın§ı

Bu sınıflandırma TS Elıi t35ö1-1 t A1: ?0l3 standardınııı l l"6, 11,9.2 ve l1,10.t maddelerinş göre yapılmıştır"

4.2 Sınıflandırmı

"izoBOiJZZ YAL|TIM + şEKİL" marka "Binal.ınn ı§ı yalıtımında kullanılan dokuşua jeotğkstil polyesier keçe mamu!ü'
ürününün ya§gın kaşısındaki davranışrna bağiı olarak belirlşııen sınıfıı

B

"LıaBOOZZ YALITIM * şEKİL' maıka "Biıalaın 1§1 yalıtımında kutlanılan dokusuz jçotekstil polyester keçe mamulü'
ilrinüııiln dunıaı oiuşturma özçliiklçrine bÇlı olarak belirlençn s,ınıfl:

sl

"u:aBOüZZ YALITaM + ŞEKİL" mırka "Biüalaın ııı.yalıtımında kullanılan dokuşuz jeotekstit polyester keçe mamutü'
iirüıüıün yanma damlalan oluşturme özeltiklerine bağlı olarak belirleneı sıufı;

Lahrıtuvır Sponıor Deney Rıporu
Referın§ §o Deney Metodu

TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve
Akü§tik Laboranıvar Müdiirlüğii

ATAZİYA. TEKSTİL KİMYA
SANAYi VE TİC. LTD. ŞTi.

3E5570 l 0ı-ı8 TS ENI§O lt925-2;20tl

TSE Yapı Maleemsleri Yangın ve
Akuşük Laboranıvar Müdürlüğu

ATAZıYA TEKSTiL KİMYA,
§ANAY1 VE TiC, LTD. ŞTİ.

385567 l 01_ı8
TS E},l 13E23: 20l0 *A1;
züı4
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T§E DENf,Y lt ıGLİBRA§YoN MERK§Zİ BAşKAı{LıĞı YAPı HAı,a§ıİf,LERi Y^|{cI§ vE
AKtr§TiK ıı ıoııllvıı *ıüoünı.üĞü

llŞAD§riP üF iir tE§T ııö CALIBaATIO|I Ç#[3lİ|,İİirl]Crl0'l KArEilAL§ rIXE AiŞD

YANGıNA TEPKİ §INıFLANDıR},IA§ı

43 Uygulımı Alırı
Bu sınıflandırma aynı formülasyonla, ayıı yaıdımcı biteşenlerkultanılrak ıynı tipte iiretilmiŞ aYıı isimdeki dokusuz jeotekstil

polyester keçe mamulleri için aşa$da belinilçn teknik özellikler içiı geçcüda:

5 §ınırlıımılır

TS EN ı3501_1 + Al: ?013 staıdardı yaynlandığında sınıflandırnı rap§runıııı geçerlilik süıesi ile ilgiti h,eıh8ngi bir karar

buluıınıaınaktadır.

Bu şınıflandırnıa raporu rıarııuliin t'rp onayı ya da belgesi değildir ve böyte bir betgB Yerine kullanılamaz,

S ınıfl and ırm a r üp 0rıı § 0mı

,,-#mü;,
şii <şş ;}3i,5\; \YJ" ;/;"t\#*/k,,

Yıngını Tepki §ınıfı: B-sl, dCI

Ticıri Mırkı InaBCfJ,ZZYAI.ITIM i ŞEIÜL

Kahnlık l0 mm

Eirim Alın Kütlcıi i l95 grldl

ütoıtıj & §ıbitkme Mekaııik sabitteme ilş keııarlan ıleve maruz kalmayaçah ıçık kalmayacak

Yangmı epki sınıfi minimum A2-sl,d0 olan yiizeylerdeUygulını Yüreyi
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