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Członek 
www.eota.eu 

 
 

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia 27.11.15 
 
 
Część ogólna 
 

Organ ds. ocen technicznych wydający ETA i wskazany zgodnie z artykułem 29 Dy-
rektywy UE nr 305/2011: Warrington Certification Limited 

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Firefilm 901 i 902 

Rodzina produktów, do której należy 
wyrób budowlany 

35. Produkty ochrony przeciwpożarowej 
Reaktywna powłoka do przeciwpożarowej ochrony 
elementów stalowych 

Producent Carboline Norge AS  
Husebysletta 7-9,  
3414 Lierstranda,  
Norwegia 

Zakład (y) produkcyjny (e) E/057 

Niniejsza Europejska ocena techniczna 
zawiera 

27 stron, w tym 1 załącznik będący integralną 
częścią niniejszej oceny. 

 Załącznik (i) A - C zawiera (zawierają) informacje 
poufne i nie jest (są) zawarte w Europejskiej oce-
nie technicznej w chwili jej wejścia do obiegu pu-
blicznego. 

Niniejsza Europejska ocena techniczna 
zostaje wydana zgodnie z dyrektywą UE 
nr 305/2011, na podstawie  

ETAG 018-1 Wydanie z kwietnia 2013r. oraz ETAG 
018-2 Wydanie z Listopada 2011, wykorzystywa-
nych jako dokument oceny europejskiej (EAD) 

 

 
Wyznaczono 
zgodnie z art. 
29 Dyrektywy 

UE nr 305/2011 

http://www.warringtoncertification.com/
mailto:etass@exova.com
http://www.eota.eu/
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Uwagi ogólne 
 
1. Niniejsza Europejska ocena techniczna została wydana przez Warrington Certification Limited na 
 podstawie wytycznych ETAG 018 - Produkty ochrony przeciwpożarowej, Część 1 : Ogólne oraz 
 Część 2: Reaktywne powłoki do przeciwpożarowej ochrony elementów stalowych,  wykorzy-
stywanych jako dokument oceny europejskiej (EAD). 
 
2. Niniejszej Europejskiej oceny technicznej nie należy przekazywać ani producentom, ani 
 przedstawicielom producentów innych niż wskazani na stronie 1, ani też zakładom  produkcyj-
nym innym niż wskazane na stronie 1. 
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1. WARUNKI SPECJALNE EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ. 
 
1. Opis techniczny wyrobu 
 
(szczegółowe informacje i dane zawarto w Załącznikach) 
 
Powłoki Firefilm 901 i 902 są dwuskładnikowymi malarskimi powłokami, które chronią przed 
ogniem i są nakładane natryskowo. Zestawy malarskich powłok przeciwpożarowych mogą być sto-
sowane z gruntem lub bez gruntu oraz z warstwą nawierzchniową lub bez takiej warstwy, zależnie 
od warunków panujących w określonym środowisku: 
 
Wnętrza: ETAG 018-2 Typ Z2 
Wnętrza o wysokiej wilgotności: ETAG 018-2 Typ Z1 
Wnętrza i miejsca w połowie otwarte: ETAG 018-2 Typ Y 
Wszystkie warunki: ETAG 018-2 Typ X 
 
2. Specyfikacja planowanego zastosowania zgodnie z odnośnym dokumentem EAD. 
 
Powłoki Firefilm 901 i 902 stosuje się jako zestawy powłok przeciwogniowych, które chronią przed 
pożarem belki i słupów wykonanych z kształtowników dwuteowych szerokostopowych i dwuteo-
wych ze stali konstrukcyjnej o rozmaitych rozmiarach, do klasy odporności pożarowej R120, oraz 
okrągłych słupów z kształtowników zamkniętych do klasy odporności pożarowej R90, zgodnie z 
normą EN 13501-2, w temperaturze obliczeniowej w zakresie od 350 oC do 750 oC. 
 
Postanowienia zawarte w niniejszej ETA oparto na założeniu trwałości użytkowej nałożonej powłoki 
w planowanym okresie użytkowania 10 lat pod warunkiem, że eksploatacja i konserwacja przebie-
gają zgodnie ze wskazówkami producenta. Wskazówki podane odnośnie planowanej trwałości 
użytkowej nie są rozumiane jako udzielona przez producenta gwarancja, lecz jako informacja ko-
nieczna przy wyborze odpowiedniego produktu pod kątem oczekiwanej i uzasadnionej kosztowo 
trwałości użytkowej wyrobu. 
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3. Właściwości użytkowe wyrobu i odsyłacze do metod stosowanych do ich oceny 
 
Ocenę powłok Firefilm 901 i 902 w planowanym zastosowaniu z uwzględnieniem podstawowych 
wymagań dla robót budowlanych 2 i 3 przeprowadzono zgodnie z wytycznymi ETAG 018 dla pro-
duktów ochrony przeciwpożarowej, Część 1 : Ogólna (kwiecień 2013) oraz Część 2: Reaktywne 
powłoki do przeciwpożarowej ochrony elementów stalowych (listopad 2011), wykorzystywanymi 
jako EAD. 
 

Nr klauzuli 
ETAG 

Nr klau-
zuli ETA 

Charakterystyka 
Ocena charaktery-

styki 

5.1  Odporność mechaniczna i stabilność Nie dotyczy 

5.2 2.1 Bezpieczeństwo na wypadek pożaru  

5.2.1 2.1.1 Odporność pożarowa EN 13501-2 

5.2.2 2.1.2 Reakcja na ogień EN 13501-1 

5.3  Higiena, zdrowie i środowisko  

5.3.2 2.2 - Uwalnianie niebezpiecznych substancji 
Brak niebezpiecznych 

substancji 

5.4 - Bezpieczeństwo stosowania Nie dotyczy 

5.5 - Ochrona przed hałasem Nie dotyczy 

5.6 - 
Energia, oszczędności i zatrzymanie cie-

pła 
Nie dotyczy 

5.7 2.3 Odnośne aspekty zdatności do użytku  

5.7.2.2 
2.3.1 

od 2.3.2 
do 2.3.5 

- Zgodność gruntu z warstwą nawierzchniową 
- Trwałość typu Y 
- Trwałość typu X 
- Trwałość typu Z2 
- Trwałość typu Z1 

 

5.7.3 i Załącz-
nik E 

2.3.6 - Identyfikacja  
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3.1. Reakcja na ogień 
 

Przeciwpożarowa powłoka ochronna w połączeniu z gruntem bądź bez gruntu oraz w połączeniu z 
powłoką nawierzchniową TS818, TS819 i Carboxane 2000 ma właściwości użytkowe określane dla 
klasyfikacji reakcji na ogień na podstawie normy EN 13501-1: Klasa C-s2, d0. Przeciwpożarowa 
powłoka ochronna w połączeniu z gruntem bądź bez gruntu oraz bez powłoki nawierzchniowej ma 
właściwości użytkowe określane dla klasyfikacji reakcji na ogień na podstawie normy EN 13501-1: 
Klasa B-s2, d0. 
 

3.2. Odporność na ogień 

Parametr odporności na ogień na podstawie normy EN 13501-2 jest określany według zasad bada-
nia zdefiniowanych w normie EN 13381-8: 2013, w tym Załącznik A (wykres powolnego nagrzewa-
nia). Dane z badania analizowano zgodnie z EN 13381-8: 2013. W załączniku A zestawiono wyniki 
tej analizy. 

Zgodnie z wytycznymi ETAG 018-2 (przedmowa), powłoki Firefilm 901 i 902 można uznać za po-
włoki ochronne (Opcja 1) lub zestawy powłok ochronnych, które zawierają jeden lub kilka gruntów 
i/lub warstw nawierzchniowych (Opcja 2). 
 
3.3. Substancje niebezpieczne 
 
Zgodnie z deklaracją producenta, specyfikację wyrobu porównano z Załącznikiem XVII do dyrekty-
wy REACH oraz Wykazem proponowanych substancji wysokiego ryzyka ECHA w celu sprawdzenia, 
czy wyrób nie zawiera takich substancji. 
 
Poza specjalnymi postanowieniami odnoszącymi się do substancji niebezpiecznych, zawartymi w 
niniejszej Europejskiej ocenie technicznej, mogą istnieć inne wymagania, które mają zastosowanie 
do wyrobów kwalifikujących się do jej zakresu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i 
prawo krajowe, przepisy i postanowienia administracyjne). Warunkiem zachowania zgodności z 
postanowieniami Dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych jest spełnienie również i tych wy-
magań, o ile mają zastosowanie do konkretnych wyrobów. 
 

3.4. Trwałość i zdatność do użytku 
 
Powłoki Firefilm 901 i 902 oceniono jako spełniające te warunki, na podstawie procedur badania, 
zdefiniowanych w ETAG 018-2, klauzula 5.7.2.1, z wymienionymi niżej rodzajowymi gruntami i 
warstwami nawierzchniowymi: 
 

Grunty 

Typ gruntu rodzajowego 

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy 

 
 

Warstwy nawierzchniowe 
Nazwa Typ 

Nullifire TS818 Dwuskładnikowy poliuretan na bazie wody 

Torlife TP (Nullifire TS819) Dwuskładnikowy poliuretan na bazie rozpuszczalnika 

Carboxane 2000TC Dwuskładnikowy polisiloksan na bazie rozpuszczalnika 
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Powłoki ochronne Firefilm 901 i 902 badano zgodnie z procedurami testowania zdefiniowanymi w 
wytycznych ETAG 018-2 (stosowanych jako dokument oceny europejskiej, EAD), klauzula 5.7.2.1. 
Powłoki nałożono bezpośrednio na podłoża ze stali ocynkowanej oraz na podłoża ze stali pordze-
wiałej, które zostały oczyszczone szczotkowo; powłoki spełniły wymagania w zakresie zgodności, 
dotyczące właściwości użytkowych. 

Poddane badaniu powłoki ochronne Firefilm 901 i 902 bez warstw nawierzchniowych spełniły wy-
magania dotyczące  zastosowana w profilach półotwartych  (Typ Y),  zdefiniowanych  w wytycznych 
ETAG 018-2 (stosowanych  jako dokument oceny europejskiej, EAD).  

Poddane badaniu powłoki ochronne Firefilm 901 i 902 z podanymi wyżej warstwami nawierzchnio-
wymi spełniły wymagania we wszystkich zastosowaniach (Typ X). 
 
 
4. Ocena i weryfikacja zastosowanego systemu oceny stałości właściwości użytkowych 
(zwana dalej AVCP), z odniesieniem do podstaw prawnych 

Na podstawie decyzji nr 1999/454/EC Komisji europejskiej zastosowanie ma system oceny i wery-
fikacji stałości właściwości użytkowych (patrz Załącznik V do Dyrektywy UE nr 305/2011) wymie-
niony w tabeli poniżej: 
 

Produkty Planowane użycie Poziom lub kla-
sa 

System 

Produkty ochrony prze-
ciwpożarowej (w tym 

powłoki) 

Do podziału budynku na strefy poża-
rowe i/lub ochrony przeciwpożaro-
wej lub zwiększania odporności na 

ogień 

Dowolne System 1 
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4.1 Atestacja systemu zgodności 

Na podstawie decyzji nr 1999/454/EC Komisji europejskiej zastosowanie ma system 1 atestacji 
zgodności. 
 
Taki system atestacji zgodności zdefiniowano w następujący sposób: 
 
System 1: Certyfikacja zgodności produktu, prowadzona przez notyfikowany organ certyfikacyjny 
na podstawie następujących zadań: 
 
(a) Zadania producenta: 
 

(1) Zakładowa kontrola produkcji; 
 
(2) Dalsze badanie próbek pobranych w zakładzie przez producenta, zgodnie z wymaganym 
planem badania; 

 
(b) Zadania notyfikowanego organu: 
 

(1) Wstępne próby typu produktu; 
 
(2) Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji; 
 
(3) Ciągłe nadzorowanie, ocena i atestacja zakładowej kontroli produkcji. 

 
5. Szczegóły techniczne konieczne do wdrożenia Systemu AVCP zgodnie z postanowie-
niami odnośnego dokumentu EAD 
 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Planie kontroli”, złożonym w Warrington Certification 
Limited. 
 
Zatwierdzony organ zachowuje najważniejsze punkty swoich opisanych wyżej czynności i przekazu-
je uzyskane wyniki oraz wnioski w pisemnym sprawozdaniu. 
 
Zaangażowany przez producenta zatwierdzony organ certyfikacyjny wydaje certyfikat EC zgodności 
produktu deklarując zgodność z postanowieniami niniejszej Europejskiej oceny technicznej. 
 
W przypadku, gdy nie są już spełnione postanowienia Europejskiej oceny technicznej i jej „Planu 
kontroli”, organ certyfikacyjny anuluje Certyfikat stałości i powiadamia właściwe władze, np. NAN-
DO, EOTA. 
 
W tabelach poniżej, które pobrano z ETAG 018-2, wyszczególniono właściwości podlegające obo-
wiązkowi kontroli oraz minimalną częstotliwość takich kontroli. W planie zakładowej kontroli pro-
dukcji podano metodę badania i wartości progowe. 
 

Parametr 
Punkt (ETAG) odno-
szący się do parame-

tru 
Wartość progowa 

Minimalna czę-
stotliwość bada-

nia 

Głębokość zwęgle-
nia 

Załącznik G lub podob-
ny 

Deklaracja producenta, wartość 
minimalna 

Każda partia 

Skuteczność izolacji 
Załącznik A lub alterna-

tywny (1) Deklaracja producenta (2) 

Co 10. partia lub 
przynajmniej raz 

na miesiąc 
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Odporność na zacie-
ki 

 Deklaracja producenta Każda partia 

Lepkość EN ISO 3219  Każda partia 

Surowce (3)  Sprawdzić w specyfikacji Każda dostawa 

Dyspersja pigmentu EN ISO 3219  Każda partia 

Zawartość substancji 
nielotnych 

ISO 3251  Każda partia 

Zgodnie z tabelą 8.1 ETAG 018-2 

 
(1) Uzgodnione z organami atestacyjnymi i producentem. 
(2) Jeżeli wynik głębokości zwęglenia jest niedostateczny, należy przeprowadzić próbę 
skuteczności izolacji. 
(3) Sprawdzić wyniki prób zgodnie ze specyfikacją. 
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Podpisy 
 
 

 
Kierownik odpowiedzialny 
 
D. Podolski (*) - Inżynier ds. certy-
fikacji 

 
 

 
Zatwierdził 
 
J. Yuan (*) - Główny technolog 

 
 
(*) w imieniu Warrington Certification Limited. 
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Załącznik A: Właściwości użytkowe - Odporność pożarowa 
 
1.  Niniejszy Załącznik dotyczy stosowania powłok Firefilm 901 i 902 do ochrony przeciwpożarowej 
belek i słupów wykonanych z profili dwuteowych  szerokostopowych i dwuteowych  ze stali 
konstrukcyjnej oraz okrągłych słupów z profili zamkniętych. Dokładny zakres podano w tabelach 1 
-  19, które przedstawiają całkowitą grubość warstwy suchej powłok Firefilm 901 i 902 (bez gruntu 
i warstwy nawierzchniowej), wymaganą w celu osiągnięcia maksymalnej klasy R120 w przypadku 
belek dwuteowych oraz R90 w przypadku profili zamkniętych na słupy okrągłe, w różnych 
temperaturach obliczeniowych i dla różnych współczynników przekroju.  
 
2. Wyrób uzyskuje atestację na podstawie następujących czynności: 
 

(i) Badanie atestacyjne zgodnie z regułami podanymi w normie EN 13381-8:2013. 
 

(ii) Ocena konstrukcji pod kątem niniejszej ETA, przyjmująca analizę graficzną, opisaną w Za-
łączniku E do normy EN 13381-8:2013. 

 
3. Dane przedstawione w tabelach w niniejszym Załączniku odnoszą się zarówno do belek (ekspo-
zycja na pożar z trzech stron), jak i do słupów (ekspozycja na pożar z czterech stron), a także do 
zamkniętych profili okrągłych.  
 
4. Przedstawione dane mają zastosowanie do profili stalowych, które poddano pneuma-
tycznemu oczyszczaniu strumieniowo-ściernemu zgodnie z normą ISO 8501-1 SA21/2 lub równo-
rzędną, i które zagruntowano odpowiednimi gruntami i pokryto odpowiednimi warstwami na-
wierzchniowymi wymienionymi w niniejszej ETA. Na podstawie danych z badania określono, że 
całkowita grubość warstwy suchej gruntu i warstwy nawierzchniowej razem nie powinna przekra-
czać 0,20 mm. 
 
5. Dane dotyczące belek dwuteowych  szerokostopowych i dwuteowych  mają również 
zastosowanie do innych profili stalowych, które mają detale wielowejściowe, takie jak np. ceowniki
, kątowniki i teowniki.  
 
6. Powłoki Firefilm 901 i 902 poddano ekspozycji na powolne nagrzewanie opisane w Załączniku A 
do normy EN 13381-8: 2013; powłoki spełniły te wymagania.
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Tabela wyników 

 
 
 

Tabela 1: Belki dwuteowe - 30 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 2: Belki dwuteowe - 45 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 
Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 3: Belki dwuteowe - 60 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 4: Belki dwuteowe - 75 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 5: Belki dwuteowe - 90 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 6: Belki dwuteowe - 105 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 
Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 7: Belki dwuteowe - 120 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 
Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 8: Słupy z profili otwartych - 30 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 
Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 9: Słupy z profili otwartych - 45 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 10: Słupy z profili otwartych - 60 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 11: Słupy z profili otwartych - 75 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 12: Słupy z profili otwartych - 90 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 13: Słupy z profili otwartych - 105 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 14: Słupy z profili otwartych - 120 minut 

Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 15: Okrągłe słupy z profili zamkniętych okrągłych  - 30 minut 

 Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 16: Okrągłe słupy z profili zamkniętych okrągłych  - 45 minut 

 Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 17: Okrągłe słupy z profili zamkniętych okrągłych  - 60 minut 

 Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej



ETA 15/0691 z dnia 27.11.15 - Strona 28 z 29  

 
 

 
 

Tabela 18: Okrągłe słupy z profili zamkniętych okrągłych  - 75 minut 

 Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej
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Tabela 19: Okrągłe słupy z profili zamkniętych okrągłych  - 90 minut 

 Grubość (mm) wymagana w temperaturze obliczeniowej 

Współ-

czynnik 

przekroju 

do m-1   

 

Grubość warstwy pęczniejącej




