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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 22.)

a 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedésének
osztályozása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2001/671/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/823/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 20. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 89/106/EGK tanácsi irányelvnek a tetők és fedélhéja-
zatok külső tűz hatása alatti viselkedésének osztályozása
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2001.
augusztus 21-i 2001/671/EK bizottsági határozat (2)
osztályozási rendszert vezetett be a tetők és fedélhéja-
zatok külső tűz hatása alatti viselkedésére.

(2) Felülvizsgálat nyomán további osztályok bevezetésére van
szükség Írország és az Egyesült Királyság szabályozási
igényeinek kielégítése érdekében.

(3) A 2001/671/EK határozatot ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(4) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban
vannak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/671/EK határozat melléklete e határozat mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 22-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

HU2005.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 307/53

(1) HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
módosított irányelv.

(2) HL L 235., 2001.9.4., 20. o.



MELLÉKLET

A 2001/671/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A PREAMBULUM című rész a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „az ENV 1187:2002 és későbbi továbbfejlesztett változatai
alkalmazandók. A továbbfejlesztett változat többek között a szabvány ENV vagy EN változatának új átdolgozá-
sait/módosításait jelenti”;

b) a második bekezdésben a CR 1187:2001-re való hivatkozás helyébe az „ENV 1187:2002” lép, valamint a második
sorban a „három” szó helyébe a „négy” kerül.

2. A JELÖLÉSEK című rész a következőképpen módosul:

a) az első sorban a „három” szó helyébe a „négy” lép;

b) a CR 1187:2001-re való hivatkozások helyébe az „ENV 1187:2002” lép;

c) a CR 1187:2001, 3. vizsgálat sora után a következő sor kerül: „ENV 1187:2002, 4. vizsgálat: XROOF (t4), ahol t4 =
tűz + szél + további hősugárzás”.

3. A táblázat a következő sorokkal egészül ki:

Vizsgálati módszer Osztály Osztályozási kritériumok

„ENV 1187:2002,
4. vizsgálat

BROOF (t4) Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:
— A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren egy órán belül
— Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a

próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek
— Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése

< 0,38 m

CROOF (t4) Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:
— A tűz nem hatolhat át a tetőrendszeren 30 percen belül
— Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a

minták 5 percnél rövidebb ideig égnek
— Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése

< 0,38 m

DROOF (t4) Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:
— A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem

hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során
— Az előzetes vizsgálat során a vizsgálati láng elvétele után a

próbatestek 5 percnél rövidebb ideig égnek
— Az előzetes vizsgálat során az égési területen a láng kiterjedése

< 0,38 m

EROOF (t4) Az összes alábbi feltételnek teljesülnie kell:
— A tűz áthatolhat a tetőrendszeren 30 percen belül, de nem

hatolhat át rajta az előzetes lángvizsgálat során
— A láng kiterjedésére nincs követelmény

FROOF (t4) Nincs előírt viselkedés

* Figyelni kell a próbatest alsó felületéről történő csepegésekre, bármilyen mechanikai tönkremenetelre és lyukak
keletkezésére, »x« betűt téve a megnevezés után annak jelölésére, hogy ezen események közül egy vagy több bekö-
vetkezett a vizsgálat során. Továbbá a terméknek a vizsgálat alatti helyzetétől függően a megjelölést ki kell egészíteni
az EXT.F betűkkel a »fektetett vagy vízszintes« és az EXT.S betűkkel a »ferde« helyzet jelölésére.”

HUL 307/54 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.25.


