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1. WSTEP

Niniejszy protokol klasyfikacji zawiera
dzazgowa CETRIS@ / CETRIS@
STN EN 13501-'l + 41 :2010.

definicjg klasyfikacji reakcji na ogien produktu Ptyta cementowo-
AKUSTIC z zastosowaniem klas przewidzianych przez

z. poonosnÉ lruronnltÁcls o KLAS|F|KoVAHoM rrÝnoexu
z.t vŠeosecle
Produkt, plyta cementowo-dzazgowa CETR|S@ uŽywana jest do pionowych oraz poziomych konstrukcji
budow|anych, konstrukcji nie Wsporczych oraz przegrÓd, ok|adziny, przedŠcianek, Šcian szybowych,
wsporczych |ub nie wsporczych pzyczÓ|ek murÓw, systemÓw pod|ogowych, podwÓjnych podlÓg, ok|adzin
konstrukcji drewnianych oraz sta|owych W ce|u podniesienia odpornoŠci przeciwpoŽarowej, jako
membrana zawieszonego stropu w myŠ| EN 13964, w przypadku oznakowania cETR|s"AKUsT|c deska
uŽywana jest jako ok|adzina akustyczna Šcian oraz stropÓw' ktÓra w kombinacji z wďnq minera|nq
zďoŽon1 za p$ami, umacnia sie do sta|owej konstrukcji wspornikowej'

z'z opls VÝnoexu
PMa cementowo.dzazgowa cETR|s@ pozostaje z masy dzewnej, cementu, wody, dodatkÓw
hydratacyjnych oraz opracowania powiezchni. W pzypadku CETRIS'AKUSTIC plla zawiera wiercone
otwory o Šrednicy 12 mm, regu|arnie rozmieszczone po ca|ej p|ycie v od|eg|oŠci 32 mm.

ZawartošÓ pojedynczych sk|adnikÓW (objetoŠciowe %):

- DÍzazg dzewny 60 %;
- cement22 o/o;

- woda '15 %;
- dodatki hydratacyjne 3 %

GruboŠé ph/ty: 8 mm aŽ 40 mm
Ggstošé: 'l350 kg/m".

Plyty cementowo -drzazgowe cETRIs@ pÍodukowano z nastgpnymi opracowaniami powiezchni:

Tab. nr. I

BASIC GIadŽ, bez uprawy powierzchniowej 
;

PROFIL Z reliefem na powierzchni, bez uprawy powierzchniowei;
AKUSTIC G|adŽ, regularnie Wiercone otwory;
PLUS G|adŽ, z Uprawq pow.erzchniowq'

. barwa podstawowa BTAitop 1000A/CRT, ciqŽar powierzchniowy (14O _ 22O) glm,
(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

PROFIL
PLUS

Z reliefem na powierzchni, z uprawq powierzchniowq:
o barwa podstawowa BTAitop 1000A/CRT, ciqŽar powierzchniowy (140

(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej pNyty oraz
brzegach plyty;

na
220) glm'
bocznych

F!NISH GNadŽ, z uprawE powierzchniowq:
. banrua podstawowa BTAitop 1000A/CRT, cigŽar powierzchniowy QaO - 3oo) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

o pow|oka BTAitop 1000A/CTS, clqŽar powierzchniowy (160 - 2oo) glm, (w stanie
mokrym), aplikowana na stronie jednej plyty oraz na bocznych brzegach plyty;

PROFIL
FINISH

Z reliefem na stroníe jednej, z uprawE powíerzchniowq:
. banrrra podstawowa BTAitop 1000A/CRT, cigŽar powierzchniowy (24o - 3oo) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

o pow|oka BTAitop 1000A/CTS, cigŽar powierzchniowy (160 - 2oo) glm, (w stanie
mokrym), aplikowana na stronie jednej pNyty oraz na bocznych brzegach plyty;
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Uwagi: producent barw i lakieru BTAitop 1000A/CRT, BTAitop 1000A/CTS oraz BTAitop 10004/CTS-
|azura jest BTA |ndustry a.s., Kve|ké ohradě 776' 155 00 Praha 5, Rcz. Producentem pojedynczych
sk|adnikÓW opracowania powiezchni DoLoM|T NEW jest UAB ..Vi|sop|at.., Titnago g. í9' 023 00 Wi|no'
Litwa.

W ramach pojedynczych konstrukcji budowlanych mozna pNyty cementowo-drzazgowe
sta|owych konstrukcji Šrubami stalowymi o maks. odlegloŠciach 300 mm.

PNyty CETRIS@ AKUSTIC mocowano do konstrukcji wykon ane! z stalowych ocynkowanych
X 0,6) mmza pomocy Šrub sta|owych (a 4,2x 25) mm w odlegloŠciach maks' 300 mm.

umocowac do

(60 x 27

Na p|yty cETR|s@ moŽna nanosiÓ warstwg materia|u izo|acyjnego (konstrukcje budow|ane bez komory),
na pz. we|na minera|na orsi| HARDS|L, orsi| N (producent SA|NT-GOBA|N oRs|L s.r.o. Často|ovice,
Rcz), ewent. inna Wďna minera|na o minima|nej gestoŠci 60 kg/m3 a k|asie reakcji na ogie A1, ewent.
konstrukcje budow|ane mogq zostaÓ wykonane z komorq (bez izo|acji).

AKUSTIC
FINISH

GladŽ, regularnie Wiercone otwory, z uprawE powiezchniowq:
. banrya podstawowa BTAitop 1oooA/CRT, ciqŽar powierzchniowy QaO - 3oo) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej ptyty oraz na bocznych
brzegach pfyty;

o pow|oka BTAitop 1oooA/cTS, ciqŽar powierzchniowy (160 _ 2oo) glm, (w stanie
mokrym), aplikowana na stronie jednej plyty oraz na bocznych brzegach ptyty;

LASUR GladŽ, z uprawE powierzchniowq:
. barura podstawowa BTAitop 1O0OA/CRT, cigzar powierzchniowy (240 - 3OO) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

. banrua laserunkowa BTAitop 1000A/CTS-!azura, ciqŽar powierzchnlowy (160 - 200)
glm'(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej plyty oraz na bocznych brzegach
pNvtv;

AKUSTIC
LASUR

GNadŽ, regularnie wiercone otwory, z uprawq powierzchniowq:
. banrua podstawowa BTAitop 1OOOA/CRT, ciqŽar powierzchniowy QaO - 3oo) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej pNyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

. barura laserunkowa BTAitop 1000A/CTS-|azura, ciqŽar powierzchniowy (160 - 200)
glm'(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej plyty oraz na bocznych brzegach
PIYtY;

LASIN Gladka szlifowana powierzchnia, z uprawE powierzchniowq:
. banrua podstawowa BTAitop l OOOA/CRT, cigzar powierzchniowy QaO - 3OO) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

. bannra laserunkowa BTAitop 1000A/cTS-|azura, ciqŽar powierzchniowy (160 - 200)
glm'(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej ptyty oraz na bocznych brzegach
plvtv; '

AKUSTIC
LASIN

Gladka szlifowana powiezchnia, regularnie wiercone otwory, z uprawq powierzchniowq:
. bannra podstawowa BTAitop l OOOA/CRT, cigzar powierzchniowy QaO - 3OO) g/m2 (w

stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej / drugiej plyty oraz na bocznych
brzegach plyty;

. banrva laserunkowa BTAitop 1000A/CTS-|azura, ciqŽar powierzchniowy (160 _ 200)
glm'(w stanie mokrym), aplikowana na stronie jednej plyty oraz na bocznych brzegach
ptvtv;

DOLOMIT
NEW

GladŽ, z uprawq powierzchniowq:
Powloka na jednej stronie plyty:

. banrrra Waterstop, wodoodporna banrva dla upraw powierzchniowych drugiej strony,
cigŽar powierzchniowy 0, 1 00 kglm. ;

. tynk epoksydowy EPOXY-B-2, wodoodporny klej, jako fundament dla marmurowego
kruszywa na jednej stronie, ciqŽar powierzchniowy o,2oo kgtm2

. kruszywo marmurowe, ciqŽar powierzchniowy 2,5 _ 3 kg/m2, gruboŠÓ ziarna 3 mm;
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Do desek cETRls@AKUsTlc aplikuje sie.ze strony wewnetznej warstwa materialu izolacyjnego, na pz.wďna minera|na o minima|nej gestoŠci 22 kgtm3 aminima|něj klašie reakcji na osieň ni-si, oo.
Polqczenia desek cementowodzazgowych cETRrs@ wykonywano bez kitu, arbo za pomocy kituDEXAFLAMM.R (producent: ToRA, sóo|. š r.o., RCz).
Stropy

W myŠ| EN '|3964 konstrukcja 
. 
stropu 

. 
pozosiaje z profi|ów CD (60 x 27 x 0,6) mm, g|Ównych idrugozednych. Jv|aks. odstep pomigdzy o!ów1vm1 bo próRtami jest 96ó mm. uat<s., rázstgp pomigozy

drugorz€dnymi cD profi|ami jest 420 mm. Profile drugorzgdne |qczq sig z protilami gJo*ny.l.zá pomo"ý|qczlików kzyŽowych. Profi|e g|ówne mocowano c'o dáchu za pomocy bezpoŠrednicňwiesžakÓw. Typ CDp-rofi|u' lqcznika krzyŽowego oraz wieszaka pochodzi z konstiukcji siropu'xrlnÚÉ, tyi ď-nz (dostawcaKNAUF Praha, s'r.o., RCz)' Material CD pPl|gy, slo]/vllych i drulorzgónycn. *ies'á[oň oraz|aczEcych
e|ementóW - stal o minimalnej k|asie jakoŠci DX sl)*z w myst Éru iouz, . óás'q ň-;"t*a meta|owEpow|ekanq za gorqca Z.l00 w myŠ| EN í 0327.

Pomigdzy pMami sa s mm szerokie _olllacje wypernione kitem DEXAFLAMM-R (producent roRAspytihněV spol .s r.o., RCz). Plyty .c.ETŘlso sq uňbcowane do konstrukcji noin"j .J pomocy Šrub zWymiarami (r4,2 x 35) mm ewent. (o3,9 x 30) mm W maks. odlegloŠci 3o0 mm. éro*ý sůí"a."kitowane
kitem DEMFLAMM-R (producent ToRA spytihněV spo|. s r'o., Rbz).
W konstrukcji jest do pzestrzeni pomigdzy CD proíÍ|ami wciŠnigta 40 mm gruba warstwa plyt izo|acyjnych
z wďny minera|nej (w sensie tab. nr 2), na którE nanosi sig druga warstwa 

-wetny 
mineiainěj.1w sensie tab.nr 2), o grubošci 40 mm. Górna warstwa wďnyminera|nej jesiw stosunku d" ó"ň;iň;.-t*y obrÓcona o90' tak, aby polEczenia kryli sie nawzajem.

Tab.ff.2
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3. PRoToKoLY PoszERzoNEJ APL|KACJ| oRAz WYN|K! BADAŇ zAsTosoWANE DLANINIEJSZEJ KLASYFIKACJI

4. KLAs|F|KÁcÁ A oeunsŤ npltKÁcle
4'í KLAs|F|KAčNÝ ooxnz
Niniejsza k|asyfikacja uwzglgdnia k|asyw myŠ| art. 11.7 sTN EN 135oí-1 + A1i2o1o'

l.z xtnstrtxÁctn
Produkt, P|[a cementowo-dzazgowa CETRIS@lcETRIs@AKUST|G, w zaIeŽnoŠci od jego zachowywania
ze wzgledu reakcji naogie jest klasyfikowany jako:

A2
Uzupďníajqca k|asyfikacja ze wzgIedu emisjQ dymu:

s1

UzupďniajEca k|asyfikacja ze wzg|9du wytwazania p|onqcych krope| |ub czqstek:

d0

Wariant produktu A) orsi| HARDS|L o ggstoŠci 60 kg.m-.
(producent SAlNT-GOBA|N oRSlL s.r.o. Často|ovice, RCz)

Wariant produktu B) orsi| N o gqstoŠci 100 kg.m-3
(producent SA|NT-GOBAIN oRSIL s.r.o. Často|ovice, RCz)

3.í PRoToKoLY PoszERzoNEJ APL|KACJ!

Nr porz. Nazwa
!aboratorium Nazwa zamawiajqcego Nr protokolu Data opublikowania

t1l
FIRES, s.r.o.,
Batizovce. RS CIDEM Hranice, a.s., RCz FIRES-ER-O 1O-1 5-NURS 16. 04.2015
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Klasyfikacja reakcji na ogien: A2-s1, d0

l.g oglAsŤ lpltxÁcte
Niniejsza kfasyfikacja jest obowiqzujqca dla produktu opisanego w rozdzialu 2.1 i jego zastosowanie
finalowe:

i) poziomo (z wyjqtkiem wyrobÓW posadzkowych) oraz pionowo;
ii) bez opracowania powiezchni;
iiD z opracowaniem powiezchni w myš| aÍI. 2'2 (wszystkie odcienie ko|orowe);iv) bez komory;
v) z komorq (z wyjqtkiem pM CetRtS@ RXUST|C);
vi) z drewniane konstrukcjq (z wyjqtkiem ptyt CetRtS@nXUSttC;;
vii) z konstrukcjq stalowq;
viii) z niekitowanymi polqczeniami plyt;
ix) z kitowanymi pďqczeniami pM (z wyjatkiem ptyt cerRts@nxusttc;.

Niniejsza k|asyfikacja obowiqzuje rÓyvnieŽ dIa koIejnych parametrÓw produktu:

Format klasyfikacji reakcji na ogien materialÓw budowlanych z wyjqtkiem Wyrobow posadzkowych:

Przyczynienie sig do
rozwoju poŽaru Emisja dymu Plonqce krople

A2 s 1 d 0

GruboŠÓ - gruboŠÓ pM cementowo-drzazgowych CETR|S, oraz cETRlS' AKUSTIC
moŽe sig zmieniac w zakresie 8 mm aŽ 40 mm;

- gruboŠÓ we|ny mineralnej moŽe sig zm|eniaÓ;
- gruboŠÓ warstw pow|oki moŽe sig zmieniac w zakresie to|erancji

produkcyjnych;
GgstoŠÓ [kg/m"] - gQstoŠc p|yt cementowo-drzazgowych CETRIS'oraz cETRlS' Rxusttc

moŽe siq zmieniac w zakresie tolerancji produkcyjnych;
- gQstoŠÓ weNny minera|nej moze zostac podniesiona;

Masa^powierzchniowa
lkq/m'l

- masa powNoki powierzchni moze sig zmieniaÓ w zakresie toIerancji
produkcyjnych;

Sktad produktu W myŠ| art' 2,2 sk|ad pojedynczych sk|adnikÓw PCD nie moŽe zostaÓ
zmieniony;
do opracowania powierzchni PCD moŽna uŽyÓ ty|ko powtoki w myŠ| art. 2,2;
do izo|acji moŽna uŽyÓ ty|ko welng minera|nE o minima|nej kIasie reakcji na
ogien A2-s1, d0;
strop w myŠl EN 13964 wykonuje siq z komorq / lub bez komory nad
membranE, do izo|acji moŽna uŽyc ty|ko we|ng minera|nq o k|asie reakcji na
ogien A1;
konstrukcja moŽe zostac wykonana z drewna (zwyjqtkiem p|yt CETBlS@
AKUSTIC), z materialow na bazie drewna (z wyjqtkiem ptyt CETRIS@
Aí|.JST|C) oraz stali, ewent' innych materia|ow klasy reakcji na ogien 41;
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5. OGRANICZENIA

Niniejszy dokument nie na|eŽy zamieniaé z oŠwiadczeniem typu Iub cerqÍikatem produktu.

Klasyfikacja obowiqzuje w pzypadku, gdy nie doszlo do zmiany produktu, zakresu zastosowania produktu
oraz normy, na podstawie, KÓrej zosta|a spozadzona'

UchwaliN: OpracowaN:

^ugt 
LABt?na,

ď'"As:,\
Efr.nmmsf
"t:ExpertsonFire::$*

oal1,,, í- 
qqt,,'

Kierownik laboratorium badawczego
lng. Samuel Skokan
technik laboratorium badawczego

g. Štetan Rástockyi
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