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Analizy prawdziwych 
pożarów

Prezentacja podczas konferencji 
budowlanej Nordic Steel 2012.

Przedstawione tu analizy obejmują opis zachowania się różnych 
systemów płyt z rdzeniem IPN fi rmy Kingspan, w różnych 
zastosowaniach i w różnych warunkach, w tym również przypadki 
celowego podpalenia obiektów z zewnątrz. Opublikowaliśmy 
wszystkie analizy, którym poddaliśmy nasze systemy płyt, z 
wyjątkiem tych, w przypadku których klient poprosił o zachowanie 
anonimowości. W każdym przypadku stwierdzono, że płyty z 
rdzeniem IPN spisywały się bardzo dobrze i nie miały udziału w 
rozprzestrzenianiu się ognia.

Ogólne wnioski

� Rdzenie IPN uległy zwęgleniu w miejscu działania ognia. 

� Pożary nie rozprzestrzeniały się wewnątrz rdzenia IPN. 

� Płyty IPN nie uległy znaczącemu zwęgleniu poza głównym 
obszarem oddziaływania ognia. 

� Główny wpływ na wielkość pożaru miała zawartość budynków,
a płyty IPN nie miały na nią znaczącego wpływu. 

� Nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na możliwość 
zwiększania ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w wyniku 
zastosowania płyt IPN.

Poniższe przykłady, na stronach od 3 do 5, przedstawiają rygorystyczne testy 
ogniowe, na średnią i dużą skalę, w których płyty Kingspan IPN potwierdziły swoje 
bardzo dobre właściwości techniczne i przeciwpożarowe. Szczegółowe informacje 
na temat testów i wyników, można uzyskać u naszych lokalnych przedstawicieli lub 
na stronach internetowych Kingspan.

Prezentacja podczas konferencji 
budowlanej Nordic Steel 2012.

Prezentacja opracowania naukowego 
na konferencji Interfl am 2013.

Jednym z najbardziej przekonujących 
argumentów przemawiającym za 
zastosowaniem płyt warstwowych Kingspan
z rdzeniem izolacyjnym IPN jest ich zachowanie 
w warunkach realnych pożarów w budynkach.

Poddane niezależnym analizom przypadki rzeczywistych pożarów 
w Wielkiej Brytanii i w kontynentalnej części Europy dowodzą 
skuteczności systemów płyt z rdzeniem IPN uznawanym przez 
fi rmy ubezpieczeniowe jako bezpieczny.

Od wielu lat tworzymy bibliotekę analiz pożarów zawierającą 
wnioski z niezależnych dochodzeń w sprawie ich przyczyn, 
które prowadzi spółka Tenos - działająca na całym świecie 
wiodąca brytyjska fi rma doradcza specjalizująca się w sprawach 
techniki przeciwpożarowej. W broszurze przedstawiono opisy 
następujących przypadków:

� Szpital w Wharfedale, Wielka Brytania;

� Spider Transport, Irlandia;

� Pożar zbiornika ropy naftowej, Holandia;

� Szkoła średnia w Clifton, Wielka Brytania;

� Budynek przygotowywania posiłków, Lotnisko Heathrow,
Wielka Brytania;

� Spożywcza hala targowa w Suffolk, Wielka Brytania;

� Fabryka klejów do drewna RA Wood Adhesives,
Wielka Brytania;

� Sklep meblowy, Słowacja;

� Zakład przetwórstwa mleka, Nowa Zelandia;

� Zakład przetwórstwa drobiu, Australia;

� Eagle Global Logistics, Wielka Brytania;

� Budynki przemysłowe, Holandia;

� Autoryzowany serwis obsługi Audi, Belgia; oraz

� Undercroft Car Park, Irlandia Północna.
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Płyty Warstwowe
z rdzeniem IPN

Testy 
pożarowe

Reakcja na ogień
Certyfikowane płyty warstwowe z rdzeniem IPN charakteryzują się 
wysoką odpornością na ogień w badaniach wymaganych przez 
przepisy oraz w badaniach wielkoskalowych prowadzonych przez 
firmy z branży ubezpieczeniowej. W skrócie:

� Europa: EN 13501-1, w szczególności B-s1,d0. Ocena ‘s1’, 
będąca najlepszą oceną w kategorii (najniższej) emisji dymu.

� Cały świat: FM 4880 – Klasa 1 - Płyty na ściany wewnętrzne 
i płyty sufitowe bez ograniczeń co do wysokości.

� Ubezpieczenia - Cały świat: FM 4881 – Klasa 1 Systemy 
zewnętrznych płyt ściennych.

� Ubezpieczenia - Cały świat: FM 4471 – Klasa 1 Systemy 
płyt dachowych.

� Cały świat: ASTM E-84 Badania powierzchni płyt.

� Cały świat: ISO 13784 Część 1 - Certyfikat dla płyt 
warstwowych.

� Ubezpieczenia – Wielka Brytania: LPS 1181 Certyfikat dla 
systemów płyt na ściany zewnętrzne i płyt dachowych.

� Stany Zjednoczone / Cały świat: NFPA 285 Badania elewacji.

� Wielka Brytania: BS 8414 – Badania elewacji

� Kraje skandynawskie – SP Fire 105 Badania elewacji.

Stanowisko badawcze

FM 4880. Badanie 50 stóp, opisane poniżej, stanowi jeden z wymogów certyfikacyjnych dla płyt 
sufitowych i płyt na ściany wewnętrzne Klasy 1, bez ograniczeń co do wysokości.

Rozwój pożaru Koniec badania

Stanowisko badawcze

LPS 1181: Część 1. Badanie przedstawione poniżej jest jednym z wymagań dla certyfikacji EXT-B i EXT-A. 

Rozwój ognia Kontrola zwęgleń po zakończeniu badania

Rozwój ognia Koniec badania ukazujący minimalne 
uszkodzenie płyt

Stanowisko badawcze

Badanie SBI (Single Burning Item) zgodnie z EN13823. Osiągnięty wynik reakcji na ogień B-s1,d0 wg normy EN 13501-1.
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Płyty warstwowe 
z rdzeniem IPN

Testy 
pożarowe

Stanowisko badawcze

Test Steinera

Miejsce testu

Elewacja przed testem

UBC 26-3. Test w komorze.

ASTM E84. Właściwości palne powierzchni. Klasa A może być osiągnięta dla płyt i samego rdzenia.

ISO 13784 Part 1. Test płyt warstwowych w małej skali.

SP Fire 105. Façade test.

Rozwój ognia

Obserwacja rozprzestrzeniania się ognia

Test w trakcie - palnik obok spoin 
pionowych płyt

W czasie testu

Płyty ze zdjętą okładziną blaszaną, ukazujące 
ochronne zwęglenia na powierzchni rdzenia 
izolacyjnego

Rdzeń płyty ze zwęgleniem ochronnym

Zakończenie badania ukazujące ograniczone 
uszkodzenie rdzenia i brak dowodów na 
rozprzestrzenianie się ognia

Elewacja po teście, ukazuje minimalny jej 
udział w rozprzestrzenianiu się ognia

Reakcja na ogień



Odporność ogniowa
Płyty z rdzeniem IPN firmy Kingspan w badaniach prowadzonych 
zgodnie z wymogami normy EN 1364 uzyskują wyniki do 60 minut 
w kategorii izolacyjności ogniowej i integralności.

Test na odporność ogniową zgodnie z EN 1364 (oraz LPS 1208) Rezultat do EI60 na ścianach w układzie pionowym i poziomym.

Ściany, układ pionowy (3x3 m) Dachy i sufity (4mx3m) Ściany w układzie poziomym (5m x 6m)
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Płyty warstwowe 
z rdzeniem IPN

Testy 
pożarowe

Test przygotowany - panele elewacyjne 
Kingspan Benchmark z nawieszonymi 
kasetonami aluminiowymi

Test 100mm grubości metalowych paneli 
izolacyjnych Kingspan z nawieszanym systemem 
wentylowanym ACM 

BS 8414-1. Odporność na ogień okładzin zewnętrznych. Możliwość spełnienia wymagań BR 135 dla elewacji o wysokości powyżej18 m.

NFPA 285. Ocena właściwości propagacji ognia ścian zewnętrznych. Kingspan pomyślnie przeszedł test NFPA 285 dla 
układów pionowych i poziomych paneli izolacyjnych, a także wielu systemów elewacyjnych wykorzystywanych do systemu 
Karrier panel, dla wszystkich grubości rdzenia izolacyjnego dostępnych w USA.

Obciążenie ogniem

Rozwój ognia

Koniec testu ukazujący roztopione kasety 
aluminiowe, oraz leżące pod nimi panele 
Benchmark z rdzeniem IPN

Koniec testu ukazujący zniszczenie warstwy 
ACM oraz nienaruszone panele Kingspan

Reakcja na ogień
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Szpital w Wharfedale, Wielka Brytania
Do wybuchu pożaru doszło podczas budowy szpitala. Budynek 
miał konstrukcję ramową stalową, z betonowymi stropami. 
Pierwsze i drugie piętra były obłożone płytami izolacyjnymi 
Kingspan z rdzeniem PIR posiadającymi certyfi kat CPCB w klasie 
EXT-B, według normy LPS 1181, Część 1. W dniu wybuchu 
pożaru, parter budynku nie miał jeszcze zamontowanych ścian 
osłonowych i był otwarty.

Uważa się, że pożar wzniecono celowo rozlewając klej na płyty 
materiału izolacyjnego, które przechowywane były na parterze. 
Fotografi a nr 1 przedstawia miejsce wybuchu pożaru.

Pożar został zauważony przez ochronę obiektu. Wezwano straż 
pożarną, która opanowała pożar w ciągu 40 minut.

Ciepło wytworzone przez ogień było bardzo duże, czego dowodzą 
spękania betonowego stropu powyżej miejsca oddziaływania 
pożaru oraz odkształcenie stalowych belek, które były 
zabezpieczone ognioodporną spienioną powłoką ochronną.

Straż pożarna stwierdziła lekkie zadymienie na wyższych 
kondygnacjach budynku, nie stwierdzając rozprzestrzenienia się
na nie ognia. Stwierdzono również, że pomimo iż połączenie stropu 
ze ścianami pierwszego piętra nie było zabezpieczone przed 
ogniem, nie doszło do rozprzestrzeniania się ognia w materiale 
rdzenia płyt izolacyjnych IPN. Fotografi a 2 przedstawia miejsce,
w którym płomienie uszkodziły zewnętrzne poszycie dolnej płyty, 
które po podniesieniu celem sprawdzenia odsłoniło lekko zwęglony 
rdzeń IPN leżący pod nim.

Duże zdjęcie powyżej przedstawia miejsce, w którym izolacyjne 
płyty pokryciowe elewacji zewnętrznej zostały uszkodzone przez 
płomienie.

Wnioski
Pomimo bardzo intensywnego pożaru na parterze (o sile tak dużej, 
że doszło do zniszczenia betonowych stropów i odkształcenia 
zabezpieczonych przeciwogniowo belek stalowych) rdzenie
płyt izolacyjnych:

� nie zapaliły się, ani

� nie miały udziału w rozprzestrzenianiu się ognia.

Analizy prawdziwych 
pożarów

Szpital w 
Wharfedale

Fotografi a 1 Fotografi a 2
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Analizy prawdziwych 
pożarów

Spider
Transport

Spider Transport, Irlandia
Ten pożar wybuchł we wczesnych godzinach porannych, w dniu
17 września 2008 roku, na zewnątrz budynku fi rmy Spider 
Transport, który wykorzystywany był w charakterze magazynu 
i punktu dystrybucyjnego, zlokalizowanego w miejscowości 
Wicklow, w Irlandii.

Pożar, który zarejestrowały kamery telewizji przemysłowej, został 
wzniecony celowo przez dwie osoby, które rozlały łatwopalną ciecz 
we wnętrzu pojazdu zaparkowanego przed budynkiem. Płomienie
z ciężarówki omiatały elewację budynku, a w pewnym momencie 
doszło do eksplozji szczątków z boków i górnej części samochodu, 
w wyniku której powstała kula ognia, a płonące szczątki zostały 
wyrzucone w kierunku poszycia budynku. Ten moment, 
zarejestrowany przez telewizję przemysłową przedstawia
fotografi a 1.

Na dużym zdjęciu, powyżej, przedstawiono skutki pożaru. Górne 
części ściany zewnętrznej pokryte były trapezowymi płytami 
izolacyjnymi Kingspan Trapezoidal KS1000 RW, spełniającymi 
wymagania PFCB dla klasy EXT-B, według normy LPS 1181, 
Część 1. Z kolei dolna część budynku wykonana była z bloczków.

Mimo, że dolna część rdzenia izolacyjnego płyt izolacyjnych 
Kingspan była bezpośrednio narażona na działanie płomieni 
omiatających budynek ku górze i ponad bramą, nie doszło
do odwarstwienia powłok zewnętrznych płyt, a izolacja
pozostała na miejscu.

Fotografi a 1 przedstawia zdjęcie z kamery przemysłowej pożaru 
ciężarówki. Fotografi a 2 pokazuje, że ogień nie przedostał się do 
wnętrza budynku.

Wnioski

� Zachowana została integralność płyt izolacyjnych Kingspan, 
nawet bezpośrednio powyżej źródła pożaru i przy górnej 
krawędzi bramy, gdzie dolna część rdzenia izolacyjnego była 
bezpośrednio narażona na działanie płomieni, ulegając w wyniku 
tego znacznemu zwęgleniu.

� Nie stwierdzono żadnych śladów przenikania ciepła przez 
rdzenie płyt izolacyjnych Kingspan w żadnym miejscu w 
budynku, ani żadnych śladów rozprzestrzeniania się ognia
w rdzeniach tych płyt.

� Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na udział płyt 
izolacyjnych Kingspan w uszkodzeniach termicznych powstałych 
w skutek tego pożaru.

Fotografi a 1 Fotografi a 2
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Analizy prawdziwych 
pożarów

Pożar zbiornika 
ropy naftowej

Pożar zbiornika ropy naftowej, Holandia
Zakład w Arnhem, w Holandii, wykorzystywany jest do badania 
urządzeń dla przemysłu naftowego. W dniu 18 stycznia 2013 
roku, doszło na jego terenie do wybuch pożaru ropy naftowej na 
zewnętrznym stanowisku badawczym urządzeń. Stanowisko to 
znajdowało się przy głównym budynku badawczym, który pokryty 
był ściennymi płytami izolacyjnymi Kingspan z rdzeniem IPN aż 
do ściany attykowej, która wykonana została z płyt z rdzeniem 
poliuretanowym.

Pożar wybuchł około godziny 17-tej i intensywnie rozwijał się 
przez okres około 10 minut, w którym to czasie slup ognia osiągał 
wysokość od 10 do 30 metrów. Po tym początkowym okresie, 
ogień znacznie przygasł ograniczając się do kilku mniejszych, 
odrębnych ognisk. Dostępny materiał wideo kończy się około po 
18 minutach od wybuchu pożaru, gdy płonęły już tylko niewielkie 
skupiska ognia.

Wydaje się, że zewnętrzne poszycie budynku było albo w małym 
stopniu narażone na działanie płomieni, albo że płomienie nie 
działały na nie bezpośrednio. Jednak budynek narażony był 
na działanie bardzo intensywnego promieniowania cieplnego 
wytworzonego przez słup ognia, którego poziom oszacowano 
na 24 kW/m2.

Wnioski
Intensywność promieniowania cieplnego pochłoniętego 
przez płyty spowodowała w kilku miejscach zapalenie się ich 
powierzchni. Jednak płomienie wygasły po około 30 sekundach 
(prawdopodobnie po wypaleniu się powłoki powierzchniowej). 
Nie stwierdzono żadnych innych przypadków samodzielnego 
palenia się powierzchni płyt, ani połączeń międzypłytowych.

W wyniku intensywnego działania promieniowania cieplnego, 
poszycie stalowe płyt uległo pofalowaniu i odwarstwieniu 
od rdzenia piankowego, jednak w rdzeniu doszło jedynie do 
ograniczonego uszkodzenia pianki, na samej jego powierzchni.

Mimo, że intensywność promieniowania cieplnego była 
wystarczająca do spowodowania zapłonu systemu pokrycia 
dachowego i mimo iż w przybliżeniu dwukrotnie przekraczała 
ona wartości obliczeniowe, nie stwierdzono śladów żadnego 
istotnego zwęglenia rdzeni płyt PIR, ani dowodów na ich udział 
w rozprzestrzenianiu się ognia po płytach. 
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Analizy prawdziwych 
pożarów

Szkoła średnia 
w Clifton

Szkoła średnia w Clifton, Wielka Brytania
Pożar ten wybuchł na krótko po zakończeniu budowy budynku 
szkoły średniej w Clifton. Budynek został już wyposażony 
w znacznej części w urządzenia (komputery i wyposażenie 
pracowni, itp.), ale jego użytkowanie przez szkołę jeszcze się nie 
rozpoczęło. Dach budynku został wykonany z izolacyjnych płyt 
dachowych Kingspan z rdzeniem IPN.

Fotografia 1 przedstawia obszar, w którym doszło do wybuchu 
pożaru. Jest to obudowany korytarz łączący dwa punkty, w których 
na dachu budynku zamontowano urządzenia wentylacyjne. Z tyłu 
obiektu ustawione było rusztowanie zapewniające dostęp na dach. 
Uważa się, że pożar został spowodowany przez przypadkowe 
lub umyślne zapalenie dachowego środka uszczelniającego.

Fotografia 1 przedstawia również pustą puszkę, która 
prawdopodobnie zawierała środek uszczelniający oraz otwory 
w systemie ścianek działowych wybite przez straż pożarną w celu 
sprawdzenia, czy pożar został całkowicie ugaszony. Wykonane 
z tworzywa i szkła elementy alarmu przeciwpożarowego oraz 
oprawy oświetleniowe uległy spękaniu / stopieniu, ale choć doszło 
do rozwarstwienia wewnętrznego poszycia płyt izolacyjnych, 
rdzeń i poszycie zewnętrzne pozostały nieodkształcone.

Odkształcenia płatwi bezpośrednio nad miejscem powstania 
pożaru wskazuje na to, że w trakcie tego pożaru wytworzone 
zostały bardzo wysokie temperatury.

Pomieszczenia lekcyjne były odizolowane od korytarza ściankami 
działowymi. Płomień nie przedostał się do klas, a straż pożarna 
stwierdziła jedynie niewielkie zadymienie tych pomieszczeń. Nie 
stwierdzono śladów przenikania ciepła, ani dymu przez arkusze 

pokrycia dachowego, a straż pożarna potwierdziła, że płyty 
dachowe nie przyczyniły się do rozprzestrzeniania się ognia.

Fotografia 2 przedstawia kalenicę dachu z widocznymi śladami 
odbarwień w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie ognia 
oraz brak śladów rozprzestrzeniania się ognia.

Wnioski

� Izolacyjne płyty dachowe Kingspan nie przyczyniły się do 
powstania pożaru.

� Izolacyjne płyty dachowe Kingspan nie przyczyniły się do 
rozprzestrzeniania się ognia do żadnych innych stref w budynku 
i pomogły w ograniczeniu zakresu pożaru.

� Gdyby dach miał bardziej tradycyjną konstrukcję (np. dachówka 
na drewnianych łatach z membraną filcową), pożar mógłby 
przebiegać bardziej gwałtownie powodując zapalenie się 
konstrukcji dachu i mógłby spowodować rozprzestrzenienie 
się ognia poza ściany działowe.

Fotografia 1 Fotografia 2
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Analizy prawdziwych 
pożarów

Przygotowalnia 
posiłków

Budynek przygotowywania posiłków, 
Wielka Brytania
Budynek ten wykorzystywany jest do przygotowywania 
podawanych podczas lotów posiłków dla samolotów linii 
lotniczych startujących z lotniska Heathrow. Pożar wybuchł 
w narożniku przebieralni męskiej na pierwszym piętrze, gdzie 
ustawione były rzędy stalowych szafek wyposażonych w drzwiczki 
z przezroczystego tworzywa. Pomieszczenie miało drewnianą 
podłogę z legarami kratownicowymi wykonanymi ze sklejki, 
wspartymi na stalowej ramie. Ściany były pokryte płytami Kingspan 
z rdzeniem IPN. Sufit nad pomieszczeniem był wykonany z belek 
drewnianych, podbitych dwoma warstwami ognioodpornej płyty 
gipsowo-kartonowej.

Straż pożarna podczas gaszenia pożaru rozcięła płyty ścienne. 
Jest to standardowe postępowanie, mające na celu potwierdzenie 
braku źródeł ognia wewnątrz konstrukcji lub w pustkach. 
W miejscach, w których straż pożarna otworzyła płyty, stwierdzono 
jedynie bardzo ograniczone zwęglenie rdzenia IPN i brak 
jakichkolwiek śladów wskazujących na rozprzestrzenianie się 
ognia w materiale rdzenia.

Wnioski
Pożar, który wybuchł w szatni budynku przygotowywania posiłków 
pozostał ograniczony na względnie niewielkiej powierzchni, choć 
lokalnie wytworzył warunki odpowiadające 30-minutowej ekspozycji 
w standardowym badaniu odporności ogniowej.

W części płyt ściennych Kingspan, która była narażona na 
bezpośredni kontakt z ogniem doszło do odkształcenia powierzchni 
i powierzchniowego zwęglenia materiału rdzenia PIR. Jednak nie 
stwierdzono propagacji ognia wewnątrz materiału rdzenia.

Chociaż doszło do pewnego rozprzestrzeniania się ognia poza 
pomieszczenie źródła pożaru, to wystąpiło to w miejscu, w którym 
w podłodze drewnianej znajdowała się pustka. Stwierdzono, 
że płyty Kingspan stworzyły skuteczną barierę uniemożliwiającą 
rozprzestrzenianie się ognia, tzn. nie doszło do rozprzestrzeniania 
się ognia przez płyty do przyległych pomieszczeń.
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Analizy prawdziwych 
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Spożywcza hala 
targowa w Suffolk

Spożywcza hala targowa w Suffolk, 
Wielka Brytania
Pożar spożywczej hali targowej w Suffolk wybuchł w 2010 roku. 
Pożar wybuchł około godziny 5 rano w urządzeniu elektrycznym 
znajdującym się na półpiętrze hali, bezpośrednio pod dachem, 
którego konstrukcja wykonana była z belek drewnianych o dużym 
przekroju, na których ułożono płyty izolacyjne z rdzeniem IPN.

Pożar rozprzestrzeniał się wzdłuż półpiętra obiektu obejmując 
wszystkie nieosłonięte palne materiały i drewnianą konstrukcję 
nośną dachu. Płomienie oddziaływały na główną konstrukcję dachu, 
na której stwierdzono zwęglenie belek drewnianych do głębokości 
15mm, co odpowiada ekspozycji podczas standardowego badania 
odporności ogniowej w czasie około 23 minut, w ciągu którego 
temperatura pieca badawczego wynosi około 800°C.

Po zlokalizowaniu pożaru, wezwany oddział straży pożarnej wyciął 
otwór w konstrukcji dachu bezpośrednio nad miejscem pożaru, 
w miejscu przedstawionym na powyższym zdjęciu, w celu 
oddymienia hali. Obrazy przedstawiają otwór, który został wycięty 
przez strażaków (po jego tymczasowym przykryciu). Skutki działania 
ciepła pożaru na rdzeń IPN widoczne są w postaci odspojenia 
odsłoniętej warstwy poszycia stalowego płyty od rdzenia, 
warstwy zwęglenia oraz nienaruszonego materiału na większych 
głębokościach, który były odizolowany od działania ognia.

Warto zauważyć, że rozprzestrzenianie się pożaru w budynku 
ograniczyło się do powierzchni półpiętra i znajdujących się tam 
materiałów palnych. Poza tą powierzchnią, drewniane belki 
konstrukcji dachu uległy przypaleniu, choć nie zostały zwęglone, 
co oznacza że temperatury w tych miejscach nie przekraczały 
450°C. W miejscach tych płyty dachowe IPN nie uległy 
rozwarstwieniu, co wyraźnie potwierdza, że pożar nie 
rozprzestrzeniał się w rdzeniu płyt warstwowych.

Fragment z dziennika East Anglian Daily Times

Wnioski

� Pożar był na tyle intensywny, 
że membrana dachowa i ścianka 
oddzielająca część objętą pożarem 
od części handlowej hali 
została wystawiona na działanie 
ognia odpowiadającego około 
20-25 minutowej ekspozycji w 
standardowych warunkach badań 
odporności ogniowej. 

� Nie doszło do rozprzestrzenienia 
się pożaru z półpiętra hali na 
pozostałą część budynku.

� Materiał IPN nie powodował 
przenoszenia się ognia z jednej 
strony ścian na drugą. 

C

A

B

B

D

E

Próbka pokrycia ilustrująca 
głębokość zwęglenia 
materiału rdzenia płyt 
dachowych hali spożywczej 
w Suffolk

C: Tymczasowe pokrycie dachowe na otworze w dachu. D: Rdzeń IPN wykazujący 
znaki odwarstwienia dolnej powierzchni zakres zwęglenia na głębokość rdzenia. 
E: Przecięta krawędź dolnego, stalowego poszycia płyty warstwowej

A: Otwór wycięty w dachu przez straż pożarną. 
B: Otwory wycięte w ścianie przez straż pożarną

Strażak Geoff Pyke, będący dowodzącym oddziału i dowódcą straży 

pożarnej w dystrykcie Ipswich opisuje pożar, jako intensywny, chwaląc 

jednocześnie izolację dachu, która uniemożliwiła rozprzestrzenianie się 

pożaru: - Gdy dotarliśmy na miejsce, budynek był pełen dymu, który 

wydostawał się ze wszystkich otworów w dachu. Próbowaliśmy 

przewietrzyć budynek otwierając wszystko co się da.

Strażacy obawiali się, że pożar zapali piankę izolacyjną dachu, która 

ściśle wypełniała przestrzeń pomiędzy dwiema warstwami blachy. Geoff 

Pyke stwierdził jednak, że mimo iż strażacy musieli przebić się przez blachę 

od góry i dołu budynku, dzięki wysokiej jakości piankowego wypełnienia 

płyt izolacyjnych nie doszło do jego zapalenia się. Gdyby tak się stało, 

dach prawdopodobnie uległby zniszczeniu, a budynek zostałby poważnie 

uszkodzony. Pan Pyke powiedział też, że “Można przypuszczać, że piankowa 

izolacja dachu była typu niepalnego i wytrzymała działanie ognia”.
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Fabryka klejów 
do drewna

Fabryka klejów do drewna R A Wood Adhesives, 
Wielka Brytania
W 2009 roku doszło do wybuchu pożaru w fabryce klejów 
do drewna R A Wood Adhesives w Strafforshire, w wyniku 
którego całkowitemu zniszczeniu uległa część budynku 
zajmowanego przez to przedsiębiorstwo. Zakład firmy R A 
Wood Adhesives sąsiadował z pomieszczeniami innej firmy. 
Dwaj najemcy obiektu oddzieleni byli od siebie ścianką działową. 
Dach ponad pomieszczeniami obu najemców wykonany został 
z płyt izolacyjnych Kingspan z rdzeniem IPN.

Skutki pożaru wykazały, że ściana przeciwpożarowa spełniła 
swoje zadanie zapobiegając objęciu pożarem powierzchni 
sąsiedniej firmy, która po pożarze mogła kontynuować działalność. 
W tym przypadku, izolacja płyt warstwowych z rdzeniem IPN 
w sposób ciągły przykrywała ściankę przeciwpożarową. Badanie 
łączenia płyt u zwieńczenia ściany wykazały, że rdzeń IPN zwęglił 
się tworząc stabilne i skuteczne uszczelnienie pomiędzy poszyciami 
stalowymi płyty warstwowej, zapobiegając przenoszeniu się 
ognia na chronioną przez ściankę przeciwpożarową część 
budynku. Należy podkreślić, że brytyjskie zalecenia konstrukcyjne 
uwzględniają obecnie możliwość zastosowania alternatywnego 
podejścia wykorzystującego system płyt, który w badaniach 
wielkoskalowych potwierdzi swoją odporność na działanie ognia 
na jego wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie oraz niepalność 
materiału wypełniającego.

Wnioski
Pożar był na tyle intensywny, aby wystawić ściankę oddzielającą 
sąsiednie pomieszczenia najemców na działanie ognia 
odpowiadające co najmniej 60 minutom badania w standardowych 
warunkach badań odporności ogniowej. 

Zwęglenie, jakiemu uległ materiał rdzenia płyt Kingspan wskazuje na 
uformowanie się dostatecznie stabilnej warstwy zwęglenia wewnątrz 
płyty, która stanowiła skuteczną barierę przeciwogniową pomiędzy 
stalowymi blachami poszycia płyt u zwieńczenia ścianki działowej.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej na miejscu pożaru potwierdzają, 
że rdzeń IPN płyt trapezowych Kingspan KS1000 RW może 
posiadać wystarczającą odporność na rozprzestrzenianie się ognia 
i zniszczenie ogniem w zakresie umożliwiającym spełnienie 
wymagania brytyjskich przepisów budowlanych (Przepis B3) bez 
konieczności zapewniania 300 mm pasa materiału o ograniczonej 
palności zamiast rdzenia IPN w miejscu przejścia płyt nad ścianką 
oddzielenia przeciwpożarowego.



13

Analizy prawdziwych 
pożarów

Sklep 
meblowy

Sklep meblowy, Słowacja
W sklepie meblowym w miejscowości Preszów na Słowacji 
zlokalizowanym w wielkopowierzchniowym budynku handlowym 
z płaskim dachem z konstrukcją o ramie betonowej, pokrytej płytami 
ściennymi Kingspan z rdzeniem IPN doszło do wybuchu dużego 
pożaru. Budynek ma wymiary około 100 m na 40 m i wysokość 
attyki około 8,5 m.

Pożar wybuchł w strefie przyczepy gastronomicznej z grillem 
ustawionej w odległości około 1,2 m od ściany zewnętrznej 
budynku. Pożar objął palną zawartość przyczepy oraz 5 butli z 
propanem. Wysokość słupa płomieni przekraczała 10m, a płomienie 
omiatały bezpośrednio powierzchnię płyt elewacyjnych budynku.

Wnioski
Pożar, który wybuchł w przyczepie z grillem poddał elewację 
zewnętrzną sklepu meblowego działaniu intensywnego słupa ognia 
w czasie około 10 minut.

� Intensywność tego słupa ognia była na tyle duża, że w ciągu 
tego krótkiego czasu doszło do stopienia się aluminiowej płyty 
kompozytowej, z której wykonano znak z maskotką sklepu.

� Wyraźnie widać, że palne materiały użyte do budowy znaku 
maskotki sklepu oraz listwy oświetlające brzeg attyki miały wpływ 
na intensywność tego pożaru i zgodnie ze wstępnymi wnioskami 
straży pożarnej bezpośrednio przyczyniły się do zapalenia 
się ściany zewnętrznej budynku. 

� Materiał IPN płyt Kingspan tworzących zewnętrzne poszycie 
budynku zwęglił się do głębokości około 10mm w miejscu 
bezpośrednio narażonym na działanie słupa ognia, a zewnętrzne 
poszycie płyt odspoiło się od rdzenia w tych miejscach.

� Pomimo dużej intensywności słupa ognia, rdzeń płyt Kingspan 
nie przyczynił się do rozprzestrzeniania się ognia w konstrukcji 
płyt do obszarów odległych od miejsca bezpośredniego 
działania ognia. 

� Po ugaszeniu pożaru na zewnętrznych powierzchniach płyt 
ściennych strażacy nie stwierdzili śladów tlenia się, ani zapłonu 
na wewnętrznych ściankach tych płyt.

� Skutki pożaru w sklepie ograniczyły się do niewielkiego 
zadymienia spowodowanego dymem przenikającym 
przez łączenia między płytami Kingspan IPN, w obszarze 
bezpośredniego oddziaływania słupa ognia. Ogień nie 
rozprzestrzenił się do wnętrza sklepu. Skutki pożaru były na 
tyle małe, że możliwe było ponowne otwarcie sklepu po 
około 3,5 godzinach od ugaszenia pożaru.
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Wieża do suszenia 
mleka w proszku 

Analizy rzeczywistych 
pożarów

Wieża do suszenia mleka w proszku, 
Nowa Zelandia
W zakładzie produkcyjnym mleka w proszku, zlokalizowanym na 
terenie parku przemysłowego, znajdowała się mała instalacja do 
suszenia produktów mlecznych metodą rozpyłową. Wieża do 
suszenia mleka w proszku ma konstrukcję stalową, którą obłożono 
płytami izolacyjnymi Kingspan ( FM Approved) z rdzeniem IPN.

W kwietniu 2014 r, doszło do wybuchu pożaru w suszarni mleka 
w proszku, w momencie gdy instalacja przetwarzała składniki do 
produkcji mleka w proszku dla niemowląt.

Pierwszy oddział straży pożarnej, który przybył na miejsce pożaru, 
stwierdził że pożar objął głównie wieżę do suszenia mleka w 
proszku. Rzecznik prasowy Nowozelandzkiej Straży Pożarnej 
powiedział, że pożar został zasygnalizowany, jako trzeci alarm 
z 20 urządzeń z okolicznego obszaru.

Stwierdzono, że ogień powstał w obszarze podstawy cyklonu 
do suszenia mleka w proszku i suszarki fluidyzacyjnej. W tym 
obszarze, mniej więcej w połowie wysokości wieży, widoczne są 
duże zniszczenia instalacji i konstrukcji spowodowane ogniem, 
a poszycie zostało narażone na bezpośrednie działanie płomieni. 
W tym miejscu płomień przeniknął do rdzenia IPN powodując 
zwęglenie materiału.

Wnioski
Pożar w wieży do suszenia mleka w proszku był rozległy, a 
jego opanowanie zajęło Straży Pożarnej co najmniej 40 minut. 
Podsumowując, można stwierdzić, że płyty Kingspan IPN 

zareagowały zgodnie ze swoją budową i ograniczyły pożar do 
miejsca jego wybuchu, w budynku.

� Płyty nie przyczyniły się do rozprzestrzeniania się pożaru i nie 
doszło do rozprzestrzeniania się ognia wewnątrz płyt.

� Żadna z płyt nie odniosła uszkodzeń strukturalnych, ani nie 
odpadła. Powierzchnie niektórych płyt, które były narażone 
na bezpośrednie działanie płomieni odkształciły się i odspoiły 
od rdzenia, jednak mocowania nie pozwoliły na rozejście 
się poszycia.

� W jednym miejscu, na najwyższej kondygnacji, gdzie doszło do 
wyrwania mocowania z płyty, specjalny system łączenia utrzymał 
panele na miejscu.

� Nie doszło do przeniesienia się ognia na sąsiednie budynki 
(w odległości 10 m znajdowało się kilka budynków z poszyciem 
z płyt izolacyjnych z polistyrenu).

Wystąpiła penetracja ognia do rdzenia 
płyt. Materiał uległ zwęgleniu, jednak nie 
wytworzyły się pustki

Okno usunięte przez Straż Pożarną w 
celu przewietrzenia budynku i uzyskania 
dostępu – nie doszło do wniknięcia 
ognia do materiału rdzenia poszycia

Wieża do suszenia mleka w proszku ze śladami zewnętrznych zniszczeń płyt 
poszycia spowodowanych ogniem (drzwi przeciwwybuchowe otwarto ręcznie, 
po pożarze)

Płyty narażone na działanie ognia od wewnątrz



Analizy rzeczywistych 
pożarów

Zakłady przetwórstwa 
drobiowego

Pożar w zakładach drobiarskich, w Australii
Pożar wybuchł na terenie australijskiego zakładu przetwórstwa 
drobiowego, późnym popołudniem, w styczniu 2010 roku. 
Obszar objęty pożarem obejmował rampę załadunkową, chłodnię 
produktów gotowych, chłodnię tunelową i maszynownię, z których 
wszystkie zostały ulokowane w jednym obiekcie (budynku) o 
wysokości około 10 metrów i powierzchni 3 000 m2.

Ściany i sufity wewnątrz budynku zostały wykonane z 
polistyrenowych płyt izolacyjnych (EPS), a do rozbudowy budynku, 
klika lat później, gdy wzrosła wielkość produkcji zakładu, użyto 
płyt Kingspan z rdzeniem IPN. Dach i wyższe części zewnętrznych 
ścian powyżej poziomu sufitu zostały pokryte blachą.

Pożar wybuchł na jednym końcu budynku, w magazynie, i szybko 
objął cały budynek (fotografia 1). Materiał rdzenia (EPS) oraz płyty 
ścienne zostały zniszczone przez ogień, a pozostałe okładziny z 
blachy stalowej zawaliły się. 

Odkształcenie konstrukcji stalowych wskazuje na to, że w wyniku 
pożaru wytworzona została duża ilość ciepła, prawdopodobnie 
z powodu palnej zawartości sąsiedniego pomieszczenia 
magazynowego oraz polistyrenowych płyt, co doprowadziło do 
wytworzenia płomieni o wysokiej temperaturze. Pożar szybko 
rozprzestrzeniał się przez sekcję sufitową strefy chłodni docierając 
do płyt Kingspan, które skutecznie powstrzymały dalsze 
rozprzestrzenianie się ognia. Fotografia 2 przedstawia część 
rumowiska pozostałego po pożarze. Widać na nim zawalony sufit 
i ściany z EPS. Poziom byłego sufitu wyznacza poziom stalowych 
linek, do których podwieszone były płyty sufitowe z EPS, które 
podczas pożaru spadły.

Fotografia 3 pokazuje pomieszczenie sterowni, które przetrwało. 
Znajdowało się ono jednak w końcu budynku, w którym doszło do 
wybuchu pożaru i wykonane było z płyt Kingspan z rdzeniem IPN. 

Wnioski
� Płyty izolacyjne Kingspan IPN uległy tylko niewielkiemu 

zniszczeniu w skutek działania wysokich temperatur.

� Ciepło wytworzone podczas pożaru w jego otoczeniu, działające 
na płyty EPS innych producentów niż Kingspan spowodowało 
wygenerowanie dodatkowej energii cieplnej, która doprowadziła 
do odkształcenia konstrukcji stalowej budynku oraz stopienia 
plastikowego orurowania i opraw oświetleniowych.

� Płyty Kingspan nie przyczyniły się w żaden sposób do rozwoju 
pożaru i stanowiły osłonę działającą w sposób zbliżony 
do działania ścianki przeciwpożarowej, w znacznej części 
budynku, powstrzymując rozprzestrzenianie się ognia i chroniąc 
specjalistyczne instalacje przetwórcze przed zniszczeniem.

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3
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Eagle Global Logistics, Thurrock, Wielka Brytania
Ten pożar wybuchł w dużym magazynie logistycznym 
zajmowanym przez firmę Eagle Global Logistics (EGL) znajdującym 
się w miejscowości Thurrock, w Wielkiej Brytanii, w którym 
przechowywano różne towary ułożone na podłogach oraz na 
regałach wysokiego składowania.

Kolejny magazyn znajdował się tuż obok magazynu EGL 
(w odległości około 9 metrów), a ściany i dach obu budynków 
pokryto płytami izolacyjnymi Kingspan (KS1000 MR) z rdzeniem 
izolacyjnymi IPN (z poliizocyjanuratu).

Wygląda na to, że pożar rozpoczął się w południowej części 
budynku, która ostatecznie zawaliła się. Pożar trwał przez dwa dni 
i dwie noce i z prezentowanych fotografii wynika, że był bardzo 
intensywny. Pomimo długiego czasu trwania i dużej intensywności 
pożaru, znaczne części izolacyjnych płyt pokryciowych przetrwały 
odnosząc jedynie ograniczone uszkodzenia materiału rdzenia, 
co wskazuje że materiał rdzenia IPN nie przyczynił się do 
rozprzestrzeniania się pożaru.

Duża fotografia powyżej przedstawia północną elewację 
sąsiedniego budynku, po pożarze. Rdzenie izolacyjne płyt poszycia 
tego obiektu nie zapaliły się i zabezpieczyły wnętrze budynku przed 
działaniem ciepła generowanego przez pożar. 

Wnioski
� Nie stwierdzono dowodów wskazujących na udział rdzenia 

IPN płyt izolacyjnych w rozprzestrzenianiu się ognia, ani na 
rozprzestrzenianie się ognia poprzez rdzenie płyt poza region 
intensywnego spalania się zawartości budynku.

� Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń płyt izolacyjnych na 
sąsiednim budynku.

Pokrycie dachowe zwisające z poważnie 
odkształconej konstrukcji stalowej

Brak uszkodzeń spowodowanych przez ciepło we wnętrzu 
sąsiedniej nieruchomości

Zawalony południowy koniec budynku



Magazyny przemysłowe, Heining, Holandia
Obiekt ten zlokalizowany jest na terenach przemysłowych na 
obrzeżach Amsterdamu, a wszystkie budynki objęte pożarem były 
wykorzystywane przez firmę z branży motoryzacyjnej, która w tych 
obiektach prowadziła różne prace i przechowywała pojazdy oraz 
powiązane z nimi wyposażenie, części i materiały eksploatacyjne.

Budynkami będącymi przedmiotem tej analizy są budynki pokryte 
płytami izolacyjnymi Kingspan z certyfikowanym rdzeniem IPN (A) 
oraz budynek bezpośrednio przylegający, który został zniszczony 
przez pożar (B). Pierwszy z tych budynków ma wymiary około 
31 m (długość) na 14 m (szerokość) i wysokość 4,5 m, do okapu 
i 6,5 m do kalenicy dwuspadowego dachu. Drugi budynek, który 
uległ zniszczeniu w wyniku pożaru miał długość około 37 m i 
szerokość 16 m oraz wysokość około 4,5 m do okapów.

Sąsiedni budynek B, który został zniszczony przez pożar 
najprawdopodobniej został zbudowany z jednowarstwowych 
profilowanych płyt poszyciowych z blachy, zamontowanych 
na stalowej konstrukcji z ram stalowych. Właściciel tego 
budynku wyjaśnił, że w przechowywano w nim pojazdy, opony, 
wyposażenie i paliwa, w tym również cenny samochód wyścigowy 
wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i wyposażeniem w 
zachodniej części tego budynku. Wśród tych części znajdowały 
się koła wyścigowe ze stopu stali magnezowej oraz opony. Dla 
zabezpieczenia, na zewnątrz, wzdłuż południowej elewacji budynku, 
na wysokości bramy rolowanej zaparkowano dwie furgonetki typu 
Transit, które ograniczały dostęp do tej części budynku. 

Wnioski
� Pożar w budynku B naraził elewację zewnętrzną budynku A na 

strumień promieniowania cieplnego o poziomie wystarczającym 
do spowodowania rozwarstwienia płyt IPN i zwęglenia rdzenia.

Nie stwierdzono uszkodzeń spowodowanych przenikaniem ciepła 
do wnętrza sąsiedniej nieruchomości (budynek A)

Analizy rzeczywistych 
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� Poziom uszkodzeń spowodowanych pożarem, jakich faktycznie 
doznały płyty z rdzeniem IPN na budynku A dowodzi, że 
działania podejmowane przez strażaków w celu schłodzenia 
zewnętrznej elewacji budynku A za pomocą strumieni wody 
istotnie przyczyniły się do ograniczenia temperatur osiąganych 
przez narażone na działanie ognia powierzchnie płyt IPN.

� Zachowanie płyt ściennych z rdzeniem IPN w tym pożarze 
było zgodne z zachowaniem zaobserwowanym w analizach 
poprzednich pożarów.

A

B
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Placówka dealerska, Belgia
Ten pożar wybuchł na zewnątrz kompleksu budynków dużej 
placówki dealerskiej Audi, w Belgii, w 2014 roku. Pożar ten był 
wynikiem umyślnego podpalenia. Budynek będący przedmiotem 
tej analizy ma konstrukcję ramową, stalową, obłożoną płytami 
warstwowymi Kingspan z certyfikowanym rdzeniem IPN (FM/LPCB), 
o szerokości 1 m i grubości 100 mm. W jego wnętrzu znajduje 
się jednokondygnacyjny salon dealerski wraz z warsztatami oraz 
półpiętro na dodatkowe pojazdy i pomieszczenia zaplecza.

Fotografia 1 przedstawia skutki pożaru. Została ona wykonana 
(przez inne osoby) krótko po pożarze. Jak sądzimy, samochód na 
pierwszym planie, to Audi Q3, a pozostałe samochody mają mniej 
więcej zbliżone wymiary ogólne i są podobnej budowy.

Fotografia 2 przedstawia próbkę materiału rdzenia IPN pobraną 
z płyty poszyciowej w miejscu szacowanej szczytowej wartości 
strumienia promieniowania cieplnego, wynoszącej 31,8k W/m2. 
Fotografia ta wskazuje, że rdzeń IPN uległ pirolizie i zwęgleniu 
na głębokości około 40 mm w tej części budynku. W miejscach 
odległych od obszaru o szczytowej wartości strumienia 
promieniowania cieplnego, zwęglenie rdzenia IPN było znacznie 
ograniczone, co potwierdza fakt, że spalanie nie rozprzestrzeniało 
się przez materiał rdzenia IPN.

Wnętrze warsztatu nie wykazywało żadnych śladów przeniknięcia 
ognia, na powierzchni na zewnątrz której na budynek działały 
płomienie. 

Wnioski
� Płyty warstwowe z rdzeniem IPN poddane były działaniu ognia, 

który prawdopodobnie trwał 15 minut od chwili wybuchu pożaru.

� Najprawdopodobniej poszycie narażone było na strumień 
promieniowania cieplnego o szczytowej wartości co najmniej 
31,8 kW/m2 przez okres co najmniej 10 minut.

� Płyty warstwowe narażone na te warunki uległy uszkodzeniom 
polegającym na odwarstwieniu się stalowego poszycia płyt od 
rdzenia IPN, spaleniu powłoki malarskiej i pirolizie materiału 
rdzenia IPN do głębokości około 40 mm.

� Nie stwierdzono propagacji ognia wewnątrz materiału rdzenia.

Fotografia 2 Brak dowodów na przenikanie ognia do 
wnętrza warsztatu

Fotografia 1 
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Parking supermarketu Undercroft, w 
miejscowości Newry, w Irlandii Północnej
Około godziny 7.30 rano, w dniu 28 sierpnia 2014 roku, doszło 
do wybuchu pożaru w komorze silnika pojazdu zaparkowanego 
na dużym parkingu Undercroft, na poziomie parteru, poniżej 
poziomu handlowego dużego supermarketu, który znajduje się na 
pierwszym piętrze.

Duża fotografia przedstawia przednią elewację budynku od strony 
głównej drogi oraz narożnik budynku, który znajdował się najbliżej 
miejsca pożaru.

Łączna powierzchnia budynku wynosiła około 11 500 m2, przy 
czym poziom parteru parkingu Undercroft ma nieco mniejszą 
powierzchnię, około 11 200 m2, z uwagi na znajdujące się na 
tym poziomie, w przedniej części budynku wejście (hol), będące 
częścią tej samej strefy, co powierzchnia handlowa powyżej. Na 
większości powierzchni parkingu zamontowano miękką podsufitkę 
na wysokości 3,14 m nad poziomem podłogi. Wykonano ją z płyt 
warstwowych Kingspan z certyfikowanym FM/LPCB rdzeniem IPN 
o grubości 125 mm. 

Wnioski
� Płyty warstwowe z rdzeniem IPN narażone były na okresowe 

działanie ognia, trwającego co najmniej 8 minut, który 
spowodował wytworzenie temperatur bezpośrednio nad 
miejscem działania ognia oraz w pewnej odległości od niego 
wystarczających do zniszczenia opraw oświetleniowych 
z tworzywa.

� Płyty warstwowe narażone w tych warunkach uległy 
uszkodzeniom polegającym na spaleniu się powłoki lakierniczej 
oraz na odkształceniu i odwarstwieniu odsłoniętego poszycia 
stalowego płyt od rdzenia IPN.

Ślady bezpośredniego działania płomienia na podbitce sufitu, bezpośrednio nad 
płonącym samochodem

Strefa handlowa na pierwszym piętrze oddzielona była 
od parkingu Undercroft przez konstrukcję stropu z 
podbitkowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym 
wykonanym z płyt warstwowych Kingspan o grubości 
125 mm “szytych” na łączeniach.

Otwarty parking dla klientów 
Undercroft, z wysokością do 

podbitki około 3,14 metra.

� Nie stwierdzono przypadków rozszczelnienia się łączeń 
poszczególnych płyt, ani odsłonięcia materiału IPN.

� Nie stwierdzono śladów propagacji ognia wewnątrz płyt.

� Nie otrzymano żadnych uwag od oddziału straży pożarnej 
gaszącego pożar dotyczących ewentualnych środków, które 
należałoby podjąć w odniesieniu do zainstalowanych płyt.
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Chociaż firma Kingspan dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były jak najbardziej dokładne, poprawne i kompletne, należy pamiętać, że jej treść nie powinna być podstawą postępowania 
w żadnym konkretnym przypadku. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są wyłącznie w oparciu o zasadę, że ani firma, jej pracownicy lub też przedstawiciele, ani też osoby, które przyczyniły się do 
powstania niniejszej publikacji, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jej treść lub jakiekolwiek szkody powstałe w związku z tą treścią. W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem prezentowanych 
produktów Kingspan zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu, bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

Płyty Warstwowe 
z rdzeniem IPN

 
Projekty

Typy budynków
Na całym świecie systemy płyt Kingspan z rdzeniem IPN 
uznanym przez firmy ubezpieczeniowe jako materiał bezpieczny 
w przypadku rzeczywistego pożaru, zapewniają rozwiązania 
ochrony przeciwpożarowej dla szerokiej gamy budynków 
wysokiego ryzyka, we wszystkich sektorach, a w tym dla:

� biur;

� placówek dystrybucyjnych 
i magazynowych;

� zakładów przetwórstwa 
spożywczego;

� zakładów produkcyjnych;

� placówek handlowych;

� placówek edukacyjnych; 

� obiektów służby zdrowia 
i szpitali; 

� hoteli; oraz

�    budynków mieszkalnych.


