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I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez Kataloński Instytut Techniki 

Budowlanej (ITeC) zgodnie z: 

- Dyrektywą Rady 89/106/EWG
1
 z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia przepisów 

prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, 

zmienioną Dyrektywą Rady nr 93/68/EWG
2
 i Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady
3
; 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulacion de productos de la construccion en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE
4
; 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en aplicacion de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacion, aprobadas por el Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre (BOE 19-8-95) y la Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre; 

- Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania 

europejskich aprobat technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE
5
; 

- Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych „Wyroby ognioochronne” - ETAG 018, 

Część 1: Informacje ogólne oraz Część 2: „Powłoki reaktywne do zabezpieczenia 

ogniochronnego elementów stalowych”. 

2. Kataloński Instytut Techniki Budowlanej (ITeC) jest uprawniony do kontrolowania, czy spełniane są 
postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola może odbywać się w zakładach 

produkcyjnych. Odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz ich 

przydatność do stosowania zgodnie z przeznaczeniem spoczywa jednak na posiadaczu Europejskiej 

Aprobaty Technicznej. 

3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przeniesiona na producentów lub 

przedstawicieli producentów innych niż wymienieni na stronie 1, ani na zakłady produkcyjne inne niż 
wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

4. Kataloński Instytut Techniki Budowlanej może uchylić niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną na 

podstawie informacji Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 89/106/EWG.  

5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być powielana wyłącznie w całości, także 

w przypadku przekazu drogą elektroniczną. Częściowe powielanie może jednak mieć miejsce za 

pisemną zgodą Katalońskiego Instytutu Techniki Budowlanej (ITeC). W takim przypadku, powieloną 
w części aprobatę należy oznaczyć jako taką. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą być 
sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną, ani opierać się na niej w sposób niezgodny z jej 

przeznaczeniem. 

6. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana jest w języku hiszpańskim przez Kataloński 

Instytut Techniki Budowlanej (ITeC). Wersja ta w pełni odpowiada wersji obowiązującej w organizacji 

EOTA. Tłumaczenia na inne języki muszą być oznaczone jako takie. 

 

 

  
1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L40 z dnia 11.2.1989, str. 12.  
2
 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 220 z dnia 30.8.1993, str. 1.  

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 284 z dnia 31.10.2003, str. 1.  
4
 Boletin Oficial del Estado nr 34, z dnia 9 lutego 1993. 

5
 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 17 z dnia 20.1.1994, str. 34. 



II  POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ  

1 Opis wyrobu i jego przeznaczenie 

1.1 Opis wyrobu budowlanego 

Farby HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 to reaktywne powłoki 

rozpuszczalnikowe nanoszone metodą natrysku bądź za pomocą pędzla na małych powierzchniach. 

Farba HEMPACORE ONE FD 43601 to szybkoschnąca wersja farby HEMPACORE ONE 43600, 

a obydwie reaktywne farby mają taki sam skład, z wyjątkiem rozpuszczalników, który wyparowują po 

zakończeniu stosowania wyrobu. 

Przedmiotowe reaktywne ogniochronne systemy malarskie składają się z warstwy podkładowej, 

warstwy pęczniejącej oraz, w zależności od kategorii użytkowej, warstwy nawierzchniowej 

w stosownych przypadkach (patrz pkt 1.2.2). 

Wszystkie systemy malarskie przedstawione w Tabeli 1 zostały ocenione w niniejszej Europejskiej 

Aprobacie Technicznej w wariancie 3, zgodnie z opisem w przedmowie do wytycznych ETAG 018, 

część 2. 

1.2 Przeznaczenie 

1.2.1 Ochrona przeciwogniowa 

Farby HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 stosowane są jako reaktywne 

systemy malarskie do ochrony ogniowej belek i słupów ze stali konstrukcyjnej, w celu uzyskania czasu 

trwania odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-2
6
.  

Farby HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 przeznaczone są do ochrony 

ogniowej profili otwartych (H i I) oraz profili zamkniętych prostokątnych i okrągłych różnych 

rozmiarów dla klas odporności ogniowej zgodnie z Załącznikiem 1 i temperatury obliczeniowej 

w zakresie od 350°C to 750°C. 

Szczegółowy zakres zastosowań w zakresie ochrony ogniowej farb HEMPACORE ONE 43600 

i HEMPACORE ONE FD 43601 podano w Załączniku 1.  

1.2.2 Kategorie użytkowe związane z warunkami otoczenia  

W zależności od kategorii użytkowej związanej z warunkami otoczenia, zatwierdza się następujące 

systemy. 

Tabela 1: Systemy według kategorii użytkowych 

Farba podkładowa (bez względu na 
kategorię użytkową)  

Powłoka reaktywna Warstwa nawierzchniowa (w 
zależności od kategorii 
użytkowej) 

Dwuskładnikowa farba epoksydowa 

Hempel's Shopprimer E 15280 (SB) 

Hempadur 15570 (SB) 

Hemudur 18500 (WB) 

Farba alkidowa szybkoschnąca / 

o średnim czasie schnięcia  

Hempaquick Primer 13300 (SB) 

Hemulin Primer 18310 (WB) 

Wysokocynkowy podkład epoksydowy: 

Hempadur Zinc 17360 (SB) 

Farba akrylowa: 

Hempel's 17020 (SB) 

Jednoskładnikowa farba epoksydowa: 

Hempel's Uniprimer 13140 (SB)  

Trzyskładnikowy wysokocynkowy 

podkład epoksydowy:  

Hemudur Zinc 18560 (WB) 

 

(SB: farba rozpuszczalnikowa;  

WB: farba wodna) 

 

 

 

 

 

 

 

HEMPACORE ONE 43600  

 

HEMPACORE ONE FD 43601 

Typ kategorii użytkowej X  
(w tym Typy Y, Z1 i Z2) 

 

Hempathane HS 55610  

Hempathane Topcoat 55210 

Hemuthane Enamel 58510  

Hempatex Hi-build 46410 

Hempatex Enamel 56360 

Hemucryl Enamel Hi-build 58030 

Typ kategorii użytkowej Y 
(w tym Typy Z1 i Z2) 

Bez warstwy nawierzchniowej lub 

z zatwierdzonymi warstwami 

nawierzchniowymi Typu X 

  

6
 EN 13501-2:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków, Część 2: 

Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem zastosowanych systemów 

wentylacyjnych.



Kategorie użytkowe w zależności od warunków otoczenia określono w wytycznych ETAG 018,  

część 2, pkt. 2.2.2:  

• Typ X: stosowanie na zewnątrz 

• Typ Y: stosowanie wewnątrz w warunkach częściowego wystawienia 

• Typ Z1: stosowanie wewnątrz w warunkach dużej wilgotności 

• Typ Z2: stosowanie wewnątrz 

1.3 Zakładana trwałość 

Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA) oparte są na założeniu, że trwałość 
reaktywnych ognioochronnych farb HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 

wynosi przynajmniej 10 lat, jeśli zostaną spełnione warunki określone w pkt 4.2, 5.1 i 5.2 dotyczące 

pakowania, transportu, przechowywania, stosowania, jak również użytkowania, konserwacji i naprawy.  

Podane wskazania dotyczące trwałości nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielana przez 

producenta lub uprawniony organ, lecz powinny być traktowane jako pomoc przy wyborze właściwych 

wyrobów w odniesieniu do przewidywanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania robót. 

2 Właściwości wyrobów i metody weryfikacji 

Ocena przydatności farb HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 do użytku 

zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu najważniejszych wymogów, została dokonana zgodnie 

z wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych „Wyroby ognioochronne” - ETAG 018, Część 1: 

„Informacje ogólne” oraz Część 2: „Powłoki reaktywne do zabezpieczenia ogniochronnego elementów 

stalowych”. 

2.1 Odporność mechaniczna i stabilność (ER 1) 

Nie dotyczy. 

2.2 Bezpieczeństwo w przypadku pożaru (ER 2) 

2.2.1 Reakcja na ogień 

Reaktywne systemy powłok, w tym wszystkich farb podkładowych i nawierzchniowych wymienionych 

w Tabeli 1, mają działanie ustalone dla klasy reakcji na ogień D-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1
7
. 

2.2.2 Odporność ogniowa 

Wyrób został przebadany zgodnie z normą EN 13381-8
8
. Klasy odporności ogniowej zostały określone 

zgodnie z normą EN 13501-2 i są przedstawione w Załączniku 1. 

2.2.3 Odporność ogniowa w warunkach tlącego się pożaru  

Przeprowadzona została weryfikacja w warunkach tlącego się pożaru przy krzywej powolnego 

nagrzewania zgodnie z normą 13381-8, Załącznik A i wyrób spełnia wymogi określone w normie EN 

13381-8. 

2.3 Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska (ER 3) 

2.3.1 Uwalnianie substancji niebezpiecznych 

Zgodnie z deklaracją producenta, specyfikacja wyrobu została porównana z wykazem substancji 

niebezpiecznych wymienionych w bazie danych utworzonej na stronach WE dotyczących 

budownictwa, z Załącznikiem XVII oraz Załącznikiem XIV do rozporządzenia REACH oraz listą 
kandydujących substancji chemicznych o statusie bardzo niebezpiecznych Europejskiej Agencji 

Chemikaliów ECHA celem stwierdzenia, że nie zawiera takich substancji powyżej dopuszczalnych 

limitów.  

Oprócz szczegółowych klauzul dotyczących substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej 

Europejskiej Aprobacie Technicznej, mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie do wyrobów 

objętych jej zakresem (np. transponowane ustawodawstwo europejskie i krajowe przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne).  

  

7
 EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie danych z badań reakcji na ogień. 
8
 EN 13381-8:2010 Metody badań dla określania wpływu elementów konstrukcyjnych na odporność ogniową. 

Część 8: Zastosowana reaktywna ochrona dla elementów stalowych. 



W celu spełnienia postanowień dyrektywy UE dotyczącej wyrobów budowlanych, wymagania te 

powinny zostać także spełniane w chwili i w miejscu gdzie mają zastosowanie. 

2.4 Bezpieczeństwo w użytkowaniu(ER 4) 

Nie dotyczy.  

2.5 Ochrona przed hałasem (ER 5) 

Nie dotyczy. 

2.6 Oszczędność energii i zatrzymywanie ciepła (ER 6) 

Nie dotyczy. 

2.7 Aspekty związane z trwałością i identyfikacją wyrobów 

2.7.1 Trwałość i niezawodność operacyjna 

Farby podkładowe i nawierzchniowe wymienione w pkt 1.2.2 niniejszej Europejskiej Aprobaty 

Technicznej są zgodne z farbami reaktywnymi. Weryfikacja powyższego nastąpiła zgodnie 

z wytycznymi ETAG 018, część 2, pkt 5.7.2.2. Zatwierdzone kategorie użytkowe można znaleźć w pkt 

1.2.2 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

2.7.2 Identyfikacja wyrobów 

Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest dla systemu na podstawie uzgodnionych danych / 

informacji, złożonych w Katalońskim Instytucie Techniki Budowlanej, które identyfikują składniki 

zbadanego i poddanego ocenie systemu. Testy identyfikacyjne przeprowadzone zgodnie z wytycznymi 

ETAG 018 część 2, pkt. 5.7.3 na elementach składowych potwierdzają, że poddawany ocenie system 

jest zgodny z deklarowanymi właściwościami. 

3 Ocena i atestacja zgodności i oznakowania CE 

3.1 System oceny zgodności 

Zgodnie z Decyzją 1999/454/WE
9
 Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system oceny zgodności 1. 

Ten system oceny zgodności definiowany jest w następujący sposób: 

System 1: Certyfikacja zgodności wyrobu przez notyfikowany organ certyfikujący na podstawie 

następujących elementów: 

(a) Zadania producenta: 

(1) Zakładowa kontrola produkcji 

(2) Dalsze badanie próbek pobieranych w zakładzie przez producenta zgodnie  

z ustalonym planem badań 

(b) Zadania uprawnionego organu: 

(3) Wstępne badanie typu wyrobu 

(4) Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 

(5) Stały nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. 

Uwaga: Organy uprawnione określane są także jako "jednostki notyfikowane". 

3.2 Obowiązki 

3.2.1 Zadania producenta  

3.2.1.1 Zakładowa kontrola produkcji 

Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy 

przyjęte przez producenta zostają udokumentowane w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad 

i procedur, co obejmuje rejestrowanie wyników uzyskiwanych zgodnie z Planem Kontroli. 

  

9 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L178 z dnia 14.7.1999, str. 52.



System kontroli produkcji ma na celu zapewnienie, że wyrób jest zgodny z niniejszą Europejską 
Aprobatą Techniczną. 

Do produkcji wyrobów stosować można wyłącznie surowce i materiały podane w dokumentacji 

technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

Zakładowa kontrola produkcji prowadzona jest zgodnie z Planem Kontroli odnoszącym się do 

Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz częścią jej dokumentacji technicznej. Plan kontroli określany 

jest w kontekście systemu zakładowej kontroli produkcji stosowanego przez producenta i składany jest 

w ITeC.
10

 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy ewidencjonować i oceniać zgodnie z zasadami „Planu 

Kontroli“. Wyniki takie zostają przestawiane na życzenie ITeC. 

Pracownicy biorący udział w procesie produkcji są określeni, odpowiednio wykwalifikowani 

i przeszkoleni w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń produkcyjnych. Maszyny i urządzenia są 
regularnie konserwowane, co jest dokumentowane. Wszystkie procesy i procedury produkcji są 
rejestrowane w regularnych odstępach czasu. 

Wszystkie urządzenia do przeprowadzania badań utrzymywane są, kalibrowane i/lub weryfikowane 

w odniesieniu do norm pomiarowych odpowiadających odnośnym międzynarodowym lub krajowym 

normom pomiarowym. 

Producent zapewnia, że obsługa, konserwacja i przechowywanie sprzętu do badań zapewnia 

zachowanie jego dokładności i przydatności do określonego celu. Kalibracja wszystkich urządzeń 
badawczych zostaje powtórzona po każdej naprawie lub awarii, które mogłyby wpłynąć na kalibrację 
urządzeń badawczych. 

Producent prowadzi dokumentację procesu produkcyjnego, począwszy od zakupu bądź dostawy 

podstawowych surowców, skończywszy na składowaniu i dostawie gotowych wyrobów. 

Wyroby, które nie spełniają wymogów określonych w Europejskiej Aprobacie Technicznej są 
oddzielane od wyrobów spełniających wymogi i zostają oznaczone jako takie. Producent rejestruje 

produkcję i działanie (działania) nie spełniające wymogów, aby zapobiegać dalszym niezgodnościom. 

Zewnętrzne reklamacje oraz podejmowane działania zostaną udokumentowane. 

W poniższej tabeli podano właściwości, jakie powinny być kontrolowane oraz minimalną częstotliwość 
przeprowadzania kontroli. Metody badań i wartości progowe zostały określone w Planie Kontroli.  

Tabela 2: Zakładowa kontrola produkcji dla farb HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE 

FD 43601. 

Właściwość  Kontrola  Zatwierdzenie Minimalna 
częstotliwość  

Otrzymywany 

materiał 

Sprawdzenie świadectwa 

kontroli jakości  

Specyfikacja 

producenta 

Przy każdej dostawie  

Głębokość 
zwęglenia 

Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 

Skuteczność izolacji Procedura wewnętrzna  

zgodnie z Załącznikiem A do 

wytycznych ETAG 018-2 

Specyfikacja 

producenta 

Co dziesiąta partia lub 

przynajmniej raz 

w miesiącu 

Ciężar właściwy Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 

Odporność na 

ściekanie 

Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 

Lepkość Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 

Zawartość związków 

nielotnych  

Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 

Stopień 
rozdrobnienia  

Procedura wewnętrzna  Specyfikacja 

producenta 

Każda partia 
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 Plan kontroli jest poufną częścią Europejskiej Aprobaty Technicznej i jest przekazywany wyłącznie 

uprawnionemu organowi lub uprawnionym organom uczestniczących w procedurze oceny zgodności.



 

3.2.1.2 Inne zadania producenta 

Producent, na podstawie umowy, zwróci się do organu, który został uprawniony do wykonywania 

zadań określonych w pkt. 3.1 w zakresie powłok reaktywnych, w celu realizacji działań określonych 

w pkt. 3.2.2. W tym celu plan kontroli, o którym mowa w pkt. 3.2.1.1 i 3.2.2 zostanie przekazany przez 

producenta uprawnionemu organowi uczestniczącemu w procesie. 

Producent sporządzi deklarację zgodności stwierdzającą, że wyrób budowlany zgodny jest z zapisami 

Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0581 wystawionej w dniu 17.01.2013. 

3.2.2 Zadania uprawnionych organów 

Uprawniony organ wykonuje czynności, o których mowa powyżej, w zależności od konkretnych 

warunków, zgodnie z przepisami określonymi w Planie Kontroli dotyczącym Europejskiej Aprobaty 

Technicznej. 

Uprawniony organ powinien zachować istotne elementy swoich działań, o których mowa powyżej oraz 

podać uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski w pisemnym raporcie. 

3.2.2.1 Wstępne badania typu 

Weryfikacje, na których opiera się Europejska Aprobata Techniczna, przeprowadzone zostały na 

reprezentatywnych próbkach z bieżącej produkcji. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach oceny 

zostaną wykorzystane do wstępnego badania typu, o ile zmiany w procesie produkcji nie mają wpływu 

na właściwości wyrobu. 

Jakakolwiek zmiana procesu produkcyjnego, która może mieć wpływ na właściwości wyrobu, zostanie 

zgłoszona, a niezbędne badania typu zostaną zmienione zgodnie z Planem Kontroli. 

3.2.2.2 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 

Uprawniony organ dokona oceny systemu zakładowej kontroli produkcji celem sprawdzenia, czy 

zakładowa kontrola produkcji jest zgodna z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną oraz wszelkimi 

informacjami uzupełniającymi. Uprawniony organ stwierdzi, czy producent posiada dopuszczalne 

pomieszczenia, wyposażenie techniczne i kompetentny personel do wytwarzania wyrobu zgodnie 

z opisem zawartym w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. 

3.2.2.3 Stały nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji 

Ciągły nadzór nad zakładową kontrolą produkcji jest niezbędny do zapewnienia stałej zgodności 

z Europejską Aprobatą Techniczną. Zaleca się, by kontrole w ramach nadzoru przeprowadzane były 

przynajmniej dwa razy do roku. 

3.2.2.4 Certyfikacja  

Po przeprowadzeniu wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji oraz nadzoru ZKP i w przypadku, gdy 

na podstawie dostępnych informacji można wyciągnąć pozytywne wnioski, notyfikowana jednostka 

certyfikująca wydaje certyfikat zgodności WE dla wyrobu, zezwalając producentowi na wydanie 

deklaracji zgodności WE i umożliwiając oznaczenie wyrobu symbolem CE. 

W przypadkach, gdy postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz Planu Kontroli 

przestają być przestrzegane, organ certyfikujący wycofuje świadectwo i powiadamia o tym 

bezzwłocznie Kataloński Instytut Techniki Budowlanej (ITeC). 

3.3 Oznakowanie CE 

3.3.1 Ogólne 

Oznakowanie CE umieszcza się na opakowaniu wyrobu oraz na towarzyszących dokumentach 

handlowych. Po literach „CE“ należy podać numer identyfikacyjny uprawnionego organu 

certyfikującego, w stosownych przypadkach, oraz następujące informacje dodatkowe: 

• Imię i nazwisko oraz adres posiadacza Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

• Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na produkcie. 

• Numer świadectwa zgodności WE dla wyrobu. 

• Numer Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

• Odniesienie do wytycznych ETAG 018, część 1 i 2. 

• Nazwa handlowa/identyfikacja wyrobu. 

• Odniesienie do Europejskiej Aprobaty Technicznej w kwestii odnośnych właściwości. 



•  

3.3.2 Przykład oznakowania CE 

Przykład oznakowania CE oraz informacji towarzyszących dla wyrobu: 

 

 Symbol „CE“  

xxxx  
Numer jednostki 

notyfikowanej 

Hempel A/S 

Lundtoftevej 150 

DK-2800 Kgs Lyngby Dania 

 
Nazwa i adres 

producenta  

YY  

Ostatnie dwie cyfry  

roku umieszczenia 

oznakowania CE 

xxxx-CPD-xxxx  
Numer Świadectwa 

Zgodności WE 

ETA 12/0581  
Numer Europejskiej 

Aprobaty Technicznej 

ETAG 018, Część 1 i 2  

Wyroby ogniochronne 
 

Odniesienie do 

odnośnych wytycznych 

ETAG  

HEMPACORE ONE 43600 / 

HEMPACORE ONE FD 43601 
 Nazwa wyrobu 

Patrz: Europejska Aprobata 

Techniczna w kwestii odnośnych 

właściwości 

  

4 Założenia, na jakich dokonano pozytywnej oceny przydatności wyrobu (wyrobów) do 
zamierzonego zastosowania  

Szczegółowy opis i warunki procesu wytwarzania wyrobu oraz wszelkie istotne kryteria projektowania 

i stosowania wyrobu określone są w dokumentacji technicznej producenta złożonej w ITeC. Główne 

aspekty tej informacji określone są w następnych rozdziałach. 

4.1 Produkcja 

Europejska Aprobata Techniczna dla wyrobu wydana zostaje dla farb reaktywnych HEMPACORE 

ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 na podstawie uzgodnionych danych/informacji 

przekazanych Instytutowi ITeC, który stwierdza, że wyrób został sprawdzony i oceniony. Zmiany 

w wyrobach lub procesie produkcyjnym, które mogłyby prowadzić do tego, że przekazane dane / 

informacje staną się nieprawidłowe, należy zgłosić Instytutowi ITeC przed ich wprowadzeniem. 

Instytut ITeC zdecyduje, czy zmiany takie mają wpływ na Europejską Aprobatę Techniczną i na 

ważność oznakowania CE na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej, oraz czy dalsza ocena lub 

zmiany w Europejskiej Aprobacie Technicznej będą konieczne. 

4.2 Stosowanie 

4.2.1 Powłoka reaktywna 

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przy założeniu, że farby HEMPACORE 

ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 stosowane są zgodnie z instrukcją producenta. 

Producent dostarcza instrukcję stosowania dla swojego wyrobu, zgodnie z zasadami stosowania 

poddanymi ocenie w ramach niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

4.2.2 Farba podkładowa  

Stosowana będzie farba podkładowa z listy zatwierdzonych farb podkładowych zawartych w pkt. 1.2.2 

lub innych kompatybilnych farb podkładowych z tej samej grupy, określonych przez producenta. 

Przygotowanie powierzchni stalowej oraz nakładanie farb podkładowych będzie odbywało się zgodnie 

z instrukcją producenta. 

 



4.2.3 Farba nawierzchniowa 

Stosowana będzie farba nawierzchniowa z listy zatwierdzonych farb nawierzchniowych zawartych 

w pkt. 1.2.2. Farby nawierzchniowe będą nakładane zgodnie z instrukcją producenta.  

5 Zalecenia  

5.1 Zalecania dotyczące pakowania, transportu i przechowywania 

W dokumentach towarzyszących lub na pojemnikach producent zamieści informacje dotyczące 

transportu i przechowywania. 

Należy podać przynajmniej następujące informacje: sposób przechowywania (pojemnik, zbiornik, itp.), 

minimalna i maksymalna temperatura dla transportu i składowania. W przypadku składników 

łatwopalnych bądź innych potencjalnie niebezpiecznych substancji, instrukcje zawierać będą 
wskazówki dotyczące ograniczeń i/lub warunków przeładunku, transportu i przechowywania. 

5.2 Zalecenia dotyczące stosowania, konserwacji i naprawy 

Ocena przydatności do użytku oparta jest na założeniu, że niezbędna konserwacja i naprawa 

przeprowadzane są w razie potrzeby, zgodnie z instrukcjami producenta w zakładanym okresie 

trwałości wyrobu. 

Warstwa nawierzchniowa, tam gdzie jest to niezbędne, ma chronić warstwę reaktywną przed wilgocią 
oraz działaniem innych czynników otoczenia. Dzięki temu, będzie ona zawsze utrzymywana 

w należytym stanie. W przypadku realizacji bez warstwy nawierzchniowej, kontrola odnosić się będzie 

do powłoki reaktywnej. Jeśli niezbędne jest przeprowadzanie prac konserwacyjnych związanych 

z powłoką reaktywną lub warstwą nawierzchniową, przestrzegane będą instrukcje producenta. 

 

W imieniu Katalońskiego Instytutu Techniki Budowlanej  

Barcelona, 17 stycznia 2013 r. 

Anton Maria Checa Torres  

Dyrektor Generalny, ITeC 



 

ZAŁĄCZNIK 1 Działanie wyrobu: Odporność ogniowa 

1. Niniejszy Załącznik dotyczy stosowania farb HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 

dla celów ochrony ogniowej: 

• belek i słupów stalowych z profili otwartych (H i I) (patrz Tabele A1.1 do A1.18), 

• słupów stalowych z profili zamkniętych prostokątnych i okrągłych (patrz Tabele A1.19 do A1.36). 

Dokładny zakres podano w tabelach, które określają grubość warstwy suchej farby pęczniejącej (bez 

podkładu i warstwy nawierzchniowej) wymaganej do zapewnienia klas odporności ogniowej R dla różnych 

temperatur obliczeniowych i współczynników masywności. 

2. Podstawą do zatwierdzenia wyrobu są: 

• Badania typu zgodnie z normą EN 13381-8:2010 oraz wytycznymi ETAG 018, część 1 i 2. 

• Parametry grubości suchej powłoki farby pęczniejącej dla ochrony ogniowej profili otwartych po 

analizie graficznej przeprowadzonej zgodnie z Załącznikiem E do normy EN 13381-8:2010. 

• Parametry grubości suchej powłoki farby pęczniejącej do ochrony ogniowej profili zamkniętych 

prostokątnych i okrągłych zgodnie z analizą regresji przeprowadzoną zgodnie z Załącznikiem E do 

normy EN 13381-8:2010.  

3. Przedstawione w niniejszym Załączniku dane dla belek dotyczą trzystronnego wystawienia na ogień, a dla 

słupów czterostronnego wystawienia na ogień.  

4. Dane przedstawione w niniejszym załączniku mają zastosowanie do profili ze stali konstrukcyjnej 

(oznaczenie S) zgodnie z normą EN 10025
11

, z wyłączeniem S185, oczyszczonych strumieniowo-ściernie 

zgodnie z normą ISO 8501-1 Sa 2 ½ lub w równoważny sposób, zagruntowywanych za pomocą 
kompatybilnych farb podkładowych wymienionych w Tabeli 1. Dane odnoszą się do elementów 

montażowych z warstwą nawierzchniową lub bez takiej warstwy. 

5. Grubości podane dla profili otwartych H i I mają również zastosowanie do profili stalowych o innych 

kształtach, np. profili U, L i T dla takiej samej wartości współczynnika A/V. 

6. Aplikacja farby reaktywnej na cięgna stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej zgodnie z normą EN 10025 

nie podlega ocenie w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Aplikacja na powierzchniach 

ocynkowanych nie została sprawdzona. 

 

 

  

11
 Norma EN 10025-1 do 6:2004-2005. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Tabela A1.1: Belki, profile otwarte H lub I, trzystronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 350°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF*- tylko powłoki pęczniejącej  

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 

 
 

* Uwaga tłumacza: RF - prawdopodobnie “odporność ogniowa” 



 

Tabela A1.2: Belki, profile otwarte H lub I, trzystronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 400°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.3: Belki, profile otwarte H lub I, trzystronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 450°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.4: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 500°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.5: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 550°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.6: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne  

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 600°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.7: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne  

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 650°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.8: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne  

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 700°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.9: Belki, profile otwarte H lub I,  trzystronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 750°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.10: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 350°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.11: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 400°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.12: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 450°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.13: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 500°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.14: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 550°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.15: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 600°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 

 



 

Tabela A1.16: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 650°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.17: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 700°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.18: Słupy, profile otwarte H lub I, czterostronne. 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 750°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

 



 

Tabela A1.19: Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne  

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 350°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.20:Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 400°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.21: Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 450°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.22: Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 500°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.23:Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 550°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.24: Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 600°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.25:  Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 650°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 

 



 

Tabela A1.26:  Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 700°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoki pęczniejącej 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.27:  Słupy, profile zamknięte okrągłe, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 750°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.28:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 350°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 

 



 

Tabela A1.29:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 400°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.30:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 450°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.31:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne  

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 500°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.32:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 550°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.33:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 600°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.34:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 650°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.35: Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 700°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 



 

Tabela A1.36:  Słupy, profile zamknięte prostokątne, czterostronne 

 

Współczynnik 

masywności  

Temperatura obliczeniowa 750°C 

Grubość (mm) wymagana dla czasu RF - tylko powłoka pęczniejąca 

m-1 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

 

 


