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CERTBUD 

 

Raport z badania 

nr 1411/B/2021/S2A/1 
 

Zleceniodawca: 

SIGIRYA TOMASZ NOWAK 
Swochowo 9 
76-200 Słupsk 
NIP 586-127-87-51 

Wyrób: Jednoskrzydłowe drzwi drewniane 

Typ wyrobu: SWD-30.1 TYP 1 

Wymiary zewnętrzne 
(W x H) [mm]: 

1200x2400 

Światło przejścia* 
(W x H) [mm]: 

1077x2333 

Materiał: Drzwi drewniane w ościeżnicy drewnianej 

Szkło: Polflam EI30 

Typ sposobu 
otwierania: 

Rozwierane 

Cechy specjalne: - 

Strona ekspozycji: Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz komory 

Konstrukcja mocująca: 
 

Sztywna konstrukcja mocująca o małej gęstości 

  *szerokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.1 wymiar A 
wysokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.2 wymiar A 

 

      
 

Kryterium 

Wynik 

Próbka otwierana do 
wewnątrz komory 

Próbka otwierana na 
zewnątrz komory 

Sa 
1,38 m3/h na metr długości 
szczeliny dla ciśnienia 25 Pa 

1,34 m3/h na metr długości 
szczeliny dla ciśnienia 25 Pa 

S200 

12,3 m3/h dla ciśnienia 50 Pa 
w temperaturze otoczenia 

13,2 m3/h dla ciśnienia 50 Pa 
w temperaturze otoczenia 

6,5 m3/h dla ciśnienia 50 Pa   
w temperaturze 
podwyższonej 

8,7 m3/h dla ciśnienia 50 Pa   
w temperaturze 
podwyższonej 
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Zakres badania: 

PN-EN 1634-3:2006 
PN-EN 1634-3:2006/AC:2006  

 
Raport z badania: 

1411/B/2021/S2A/1 
 
Zdjęcie próbek: 

  
Instrukcja użytkowania: 

Niniejszy raport przedstawia wyniki 
badania dymoszczelności badanych 
próbek.  
Raport nie stwierdza przydatności 
do stosowania, co jest w gestii 
odpowiednich organów admini-
stracji. 
 
Zgodność: 

Dane i wyniki zawarte w raporcie 
odnoszą się wyłącznie do zbadanych 
próbek.  
Badanie dymoszczelności nie 
pozwala na określenie innych 
właściwości użytkowych i/lub 
jakościowych. 
Bez pisemnej zgody LBiW raport 
z badań nie może być powielany 
inaczej jak tylko w całości. 
 
Zawartość: 

Ten raport składa się z 6 stron oraz 
załączników: 
Załącznik nr 1: Opis próbek (str. 16) 
Załącznik nr 2: Odkształcenia 
próbek (2 str.) 
Załącznik nr 3: Pomiar przepływu 
powietrza przez próbki (6 str.)

Dymoszczelność 
 


