Obseg certifikata št. 1404 - CPR – 2863, izdaja 2 z dne 16. 5. 2017
Proizvod: Lesena požarna okna – KOŠAK FIRE EI60 (okna, ki sodijo v področje uporabe
standarda EN 14351-1)
Konfiguracija proizvoda

Odpirajoče enokrilno Odpirajoče enokrilno Odpirajoče dvokrilno
leseno okno s fiksnimi leseno okno
leseno okno
obsvetlobami

Lastnosti po EN 16034
 Požarna odpornost

EI145 in EI260

EI160

EI160

 Dimotesnost

NPD

NPD

NPD

 Sposobnost sprostitve

NPD

NPD

NPD

 Samozapiranje

NPD (Zapiranje
pololivo na ključ)

s NPD (Zapiranje
pololivo na ključ)

 Trajnost

NPD

Profili

Okvir/krilo: 95 mm, hrast

NPD

s NPD (Zapiranje
pololivo na ključ)

s

NPD

Steklitvena letvica: 26/34 mm, hrast
Dimenzije elementa

Max. velikost podboja: Max. velikost podboja: Max. velikost podboja:
2200 × 2820 mm
980 × 2400 mm
1400 × 2400 mm
Max. svetla mera Max. svetla mera Max. svetla mera
odpirajočega
okna: odpirajočega
okna: odpirajočega
okna:
935 × 1520 mm
814 × 2240 mm
1230 × 2240 mm
(razdeljeno na dve
Max. dimenzija polja
krili)
obsvetlobe: 935 ×
1520 mm

Povečanje dimenzij

15% višini, 15% po Ni dovoljeno.
širini in max. 20% po
površini

Polnilo

Steklo Sant Gobain Contraflam 60 ISO, debeline 48 mm:


max. dimenzija stekla: 900 × 1500 mm



max. dimenzija stekla: 530 × 2180 mm



max. dimenzija stekla: 840 × 2260 mm

15% višini, 15% po
širini in max. 20% po
površini

Steklo Termoglas Lamiflam 60 ISO, debeline 48 mm:

Okovje

max. dimenzije stekla: 780 × 2180 mm

Okensko okovje Roto Designo
Zapiranje s pololivo na ključ.

Konfiguracija proizvoda

Tesnila

Odpirajoče enokrilno Odpirajoče enokrilno Odpirajoče dvokrilno
leseno okno s fiksnimi leseno okno
leseno okno
obsvetlobami
Intumiscent: 2 cm okoli stekel, 1 cm okoli krila in na podboju
Težko vnetljivi kit: med steklom in okvirjem
Keramični trak: med zasteklitveno letvico in steklom

Vgradnja v stene

Parapet do višine 1000 mm

-

Zidana opečna ali betonska stena in montažna stena.
Pritrjevanje v obodno konstrukcijo: sidrni vijaki 200 mm od gornjega in
spodnjega kota in na razmiku 800 mm
Tesneje zračnosti okoli proizvoda: kamena volna, prekrita z težko
gorljivim požarnim kitom

