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1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację w zakresie odporności ogniowej 
nadaną elementowi: system ogniochronny ECOROCK FG/FAST W-G z płytą STROPROCK 
G, zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-2:2016-07. 

2. Szczegóły klasyfikowanego elementu

2.1. Postanowienia ogólne 

Element - system ogniochronny ECOROCK FG/FAST W-G z płytą STROPROCK G, został 

zdefiniowany jako płyta ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych 

zgodnie z EAD 350142-00-1106. 

2.2. Opis 

Element - system ogniochronny ECOROCK FG/FAST W-G z płytą STROPROCK G, jest 

wykonany z następujących komponentów: 

1. Systemu ogniochronnego - lamelowych płyt ze skalnej wełny mineralnej

ROCKWOOL Stroprock G o następującej charakterystyce: długość 1000mm,

szerokość 200mm, grubość 50mm, gęstość nominalna 78kg/m3 

2. System ogniochronny nakładany jest na płyty żelbetowe o grubości h�140 mm,

wykonane z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C 25/30, konsystencji S3, na

kruszywie krzemianowym o uziarnieniu do 20 mm, na cemencie portlandzkim,

zbrojonej prętami ze stali gatunku B 500, na betonowych podkładkach

dystansowych,

3. lamelowe płyty STROPROCK G są przyklejone na całej powierzchni izolowanego

stropu za pomocą nieorganicznego kleju mineralnego na spoiwie cementowym,

ZK-ECOROCK Normal W /  FAST Normal W przygotowanego do nakładania po

dodaniu wody przy zużyciu kleju wynoszącym ok. 5 kg/m2
.

3. Raporty z badań/raporty z rozszerzonego zastosowania i wyniki

badań wykorzystane do tej klasyfikacji

3.1. Raporty z badań/raporty z rozszerzonego zastosowania 

Nazwa Ńazwa Nr referencyjny 

laboratorium zleceniodawcy 
raportu 

Laboratorium Badań 

Ogniowych 
Rockwool Polska Raport z badań: 

Instytutu Techniki Sp. z o.o. LZP01-01984/19/R114NZP 
Budowlanej 

ul. Przemysłowa 2 

26-670 Pionki

Metoda badania i data 

/ reguły dla zakresu 

rozszerzonego 

zastosowania oraz daty 

PN-EN 13381-3:2015-06 
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4.3. Zakres zastosowania 

Wyniki mają zastosowanie dla systemu ogniochronnego ECOROCK FG/FAST W-G z 

płytą STROPROCK G w zakresie podanym poniżej, zgodnie z PN-EN 13381-3:2015-06: 

• elementów żelbetowych tj. zawierających stalowe zbrojenie konstrukcyjne,

• elementów sprężonych, pod warunkiem dotrzymania reguł podanych

w PN-EN 1992-1-2,

• nośnych stropów pełniących funkcję oddzielającą w przypadku pożaru,

nagrzewanych jednostronnie wg krzywej standardowej temperatura-czas,

w klasie odporności ogniowej REI 240,

• nienośnych stropów pełniących funkcję oddzielającą w przypadku pożaru,

nagrzewanych jednostronnie wg krzywej standardowej temperatura-czas,

w klasie odporności ogniowej EI 240,

• stropów o grubości h�140 mm wykonanych z betonu:

o gęstości od 2028 do 2744 kg/m3
,

o klasy wytrzymałości od C 25/30 do C 55/67,

o na dowolnym kruszywie,

• sposobu aplikacji systemu zabezpieczenia ogniochronnego podanej w punkcie 2,

• grubości zabezpieczenia ogniochronnego wynoszącej dp�50 mm

5. Ograniczenia

Niniejsza klasyfikacja nie stanowi: krajowej aprobaty/ oceny technicznej, europejskiej 

aprobaty/ oceny technicznej, ani certyfikatu wyrobu. 

OPRACOWAŁ ZAAKCEPTOWAŁ 

dr inż. Grzegorz Woźniak 

Warszawa, 2021-06-29 




