
ETA 19/0393 z dnia 23.07.2020 r. – strona 
1z 10 

 

 

 
UL INTERNATIONAL (UK) LTD 
Kingsland Business Park, 
Unit 1-3 Horizon, 
Wade Rd, 
Basingstoke RG24 8AH, 
Zjednoczone Królestwo. 

Członek 

 
www.eota.eu 

 

upoważniona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i będąca członkiem EOTA 
(Europejskiej Organizacji d/s Zatwierdzeń Technicznych, www.eota.eu) 

 
 
 

Europejska Ocena 
Techniczna 

ETA 19/0393 
z 23.07.2020 r. 

 
 

Jednostka d/s oceny technicznej wystawiaj ąca niniejsz ą ETA i upowa żniona 
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Nazwa handlowa wyrobu budowlanego 

 
Bostik FP 312 Fire retardant Coating 

Rodzina produktów, do której nale ży 
wyrób budowlany 

Produkt uszczelniający i zatrzymujący ogień: 
• uszczelnienie połączeń i szczelin 

liniowych 
 
Producent 

 
Bostik BV 
Denariusstraat 11 
4903 RC Oosterhout 
Holandia 

 
Zakład/zakłady produkcyjne 

 
A/003 

Niniejsza Europejska Ocena 
Techniczna zawiera 

10 stron włączając 1 Załącznik stanowiący 
integralną część niniejszej oceny. 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna 
została wystawiona zgodnie z 
Rozporz ądzeniem (UE) nr 305/2011, na 
podstawie  

EAD 350141-00-1106, wrzesień 2017 

Niniejsza wersja zast ępuje ETA 19/0393 wydany dnia 12.07.2019 r. 

 
Tłumaczenia tej Europejskiej Oceny Technicznej na i nne j ęzyki powinny dokładnie odpowiada ć wersji oryginalnej 
dokumentu i powinny by ć oznaczone jako takie. 

 
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna mo że być kopiowana, wł ączając środki przekazu elektronicznego, jedynie w 
cało ści. Publikowanie cz ęści dokumentu jest mo żliwe po uzyskaniu pisemnej zgody jednostki oceniaj ącej. W takim 
przypadku na kopii nale ży umie ścić stosown ą informacj ę. 

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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I. SZCZEGÓŁOWE CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 

1 Techniczny opis produktu 
 

1) Bostik FP 312 Fire retardant Coating jest ablacyjną powłoką uszczelniającą służącą jako wzmocnienie, 
uszczelnienie i ochrona włókien mineralnych przed ogniem. Produkt powstał na bazie trwałego 
systemu polimerowego z obojętnymi wypełniaczami, niehalogenowanymi środkami opóźniającymi 
działanie ognia oraz środkiem zabezpieczającym przed aktywnością mikroorganizmów. Bostik FP 312 
Fire retardant Coating jest natryskiwaną powłoką nakładaną w miejscu montażu lub w zakładzie 
produkcyjnym na obie powierzchnie wełny skalnej, płyty z włókna mineralnego lub nakładana na 
miejscu montażu na jedną powierzchnię podkładu z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, 
w celu utworzenia systemu uszczelnień połączeń liniowych. Powłoka Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating przeznaczona jest do przywracania właściwości odporności ogniowej połączeń stropu ze 
stropem/stropu ze ścianą oraz szczelin w ścianach. 

 

2) System Bostik FP 312 Fire retardant Coating, kiedy jest dostarczany/nakładany fabrycznie, odnoszony 
jest do Bostik FP 320 Fire Batt2-S. 

 

3) Bostik FP 312 Fire retardant Coating na płytach z włókiem mineralnych będzie nakładany wyłącznie 
na płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, grubość powłoki mokrej co najmniej 1 
mm. Grubość powłoki mokrej WFT powinna być mierzona i sprawdzana w minimum 5 miejscach, aby 
zapewnić prawidłowy montaż. Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych mogą być 
dostarczane przez Bostik BV lub pozyskiwane oddzielnie. Montaż systemu Bostik FP 312 Fire 
retardant Coating/Bostik FP 320 Fire Batt będzie zgodny z instrukcją montaży Bostik BV. 

 

4) Bostik FP 312 Fire retardant Coating może być również nakładany na wełnę skalną, włókno mineralne 
o gęstości 33 kg/m3. 

 

5) Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie, że Bostik FP 312 Fire retardant Coating nie zawiera 
substancji które muszą być klasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z Dyrektywą 67/548 EWG oraz 
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i zostały wymienione w „wykazie substancji niebezpiecznych” 
EGDS 
- biorąc pod uwagę warunki montażu wyrobu budowlanego oraz wynikające z nich scenariusze emisji. 

 

Poza określonymi klauzulami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, zawartymi w niniejszej 

Europejskiej Ocenie Technicznej, obowiązywać mogą także inne wymogi mające zastosowanie do 

produktów w tym zakresie (na przykład transponowane przepisy europejskie oraz krajowe 

rozporządzenia i przepisy administracyjne). Aby zapewnić zgodność z przepisami Rozporządzenia o 

wyrobach budowlanych, wymogi takie również powinny zostać spełnione, jeśli i kiedy są one 

obowiązujące. 
 

6) Kategoria użytkowania Bostik FP 312 Fire retardant Coating w odniesieniu do PWO 3 (Higiena, 

zdrowie i środowisko) to IA1, S/W3. 
 

2 Specyfikacja przeznaczenia produktu zgodnie z obowiązującym Europejskim Dokumentem Oceny 
(zwanym dalej EAD): EAD 350141-00-1106, wrzesień 2017 

 

Szczegółowe informacje oraz dane podano w Załączniku A. 
 

1) Przewidywane zastosowanie powłoki Bostik FP 312 Fire retardant Coating to przywracanie 
odporności ogniowej szczelin i połączeń pomiędzy sztywnymi stropami oraz pomiędzy sztywnymi 
stropami i sztywnymi konstrukcjami ścian, szczelin i połączeń pomiędzy sztywnymi konstrukcjami 
stropów. 

 
2) Konkretne elementy konstrukcyjne, w których możliwe jest zastosowanie systemu Bostik FP 320 Fire 

Batt do uszczelnienia połączeń liniowych i szczelin, to: 
 

a. Stropy sztywne: Stropy te muszą mieć grubość co najmniej 150 mm oraz konstrukcję 
z betonu komórkowego lub betonu o minimalnej gęstości 650 
kg/m3. 
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b. Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm oraz konstrukcję z 
betonu, betonu komórkowego lub murowaną o minimalnej 
gęstości 650 kg/m3. 

 
Konstrukcja wsporcza musi być klasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu 
odporności ogniowej. (szczegółowe informacje podano w Załączniku A) 

 
3) System Bostik FP 312 Fire retardant Coating może być stosowany jako uszczelnienie połączeń 

liniowych lub szczelin w konkretnych konstrukcjach wsporczych i podłożach (szczegółowe informacje 
podano w Załączniku A). 

 

4) Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny dla systemu Bostik FP 312 Fire retardant Coating 
wynosi 120 mm. 

 

5) Maksymalna zdolność ruchu systemu Bostik FP 320 Fire Batt wynosi ≤ 7,5% 
 

6) Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej opierają się na założeniu, że trwałość 
eksploatacyjna Bostik FP 312 Fire retardant Coating wynosi 25 lat, pod warunkiem, że spełnione 
zostały warunki określone w karcie danych wyrobu, dotyczące pakowania/transportu/ 
przechowywania/instalacji/stosowania/napraw. Założenia dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie 
mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta, lecz należy traktować je 
jedynie jako pomoc w doborze odpowiedniego produktu w związku z przewidywaną, ekonomicznie 
uzasadnioną trwałością eksploatacyjną obiektu. 

 

7) Typ Z2: Przeznaczony do użytku w warunkach wewnętrznych przy wilgotności niższej niż 85 % 
RH, z wykluczeniem temperatur poniżej 0°C, bez narażenia na działanie deszczu lub 
promieni UV. 
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3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod wykorzystanych do oceny wyrobu 

Typy wyrobu: Uszczelniacz Przeznaczenie: Uszczelnienie połączeń liniowych i 
szczelin 

 
Metoda oceny 

 
Charakterystyka podstawowa 

 
Właściwości użytkowe 
wyrobu 

PWO 2 Bezpieczeństwo w przypadku pożaru 

EN 13501-1 Reakcja na ogień Nie oceniono parametrów 

EN 13501-2 Odporność na ogień Załącznik A 

PWO 3 Higiena, zdrowie, środowisko naturalne 

Deklaracja producenta i EN 
16516 

Zawartość, emisje i/lub wydzielanie 
substancji niebezpiecznych 

 

Deklaracja producenta 

EN 1026:2000 Przepuszczalność powietrza 
(właściwość materiału) 

Brak wyznaczonych 
parametrów 

EAD 350141-00-1106, 
Załącznik C i EN 12390-8 

 

Przepuszczalność wody (właściwość 
materiału) 

 

Brak wyznaczonych 
parametrów 

PWO 4 Bezpieczeństwo użytkowania 

EOTA TR 001:2003 Wytrzymałość mechaniczna i 
stabilność 

Brak wyznaczonych 
parametrów 

EOTA TR 001:2003 Odporność na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych 
parametrów 

EOTA TR 001:2003 

ISO 11600 i EAD 350141- 
00-1106, Punkt 2.2.13 

 
Przyczepność 

 
Brak wyznaczonych 

parametrów 

EAD 350141-00-1106, 
Punkt 2.2.12 

 

Trwałość 
Z2 

EAD 350141-00-1106, 
Punkt  2.2.13 

 

Zdolność ruchu 
Brak wyznaczonych 

parametrów 

EAD 350141-00-1106, 
Punkt 2.2.14 

Praca cykliczna uszczelnień 
obwodowych w ścianach 

kurtynowych 

Brak wyznaczonych 
parametrów 

EAD 350141-00-1106, 
Punkt 2.2.15 

 

Odkształcenie trwałe 
Brak wyznaczonych 

parametrów 

EAD 350141-00-1106, 
Punkt 2.2.16 

 

Rozszerzalność liniowa w czasie 
utwardzania 

Brak wyznaczonych 
parametrów 

PWO 5 Ochrona przed hałasem 

EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 
717-1 

 

Izolacja dźwięków przenoszonych w 
powietrzu 

 

Rw (C;Ctr) = 55 (-1;-1) dB 

PWO 6 Oszczędność energetyczna i zatrzymywanie ciepła 

EN 12664, EN 12667, EN 
12939, EN ISO 8990, EN ISO 

6946, EN ISO 10456 

 
Właściwości termiczne 

 
Brak wyznaczonych 

parametrów 

EN ISO 12572, EN 12086, EN 
ISO 10456 

 

Przepuszczalność pary wodnej 
 

Brak wyznaczonych 
parametrów 
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4 ZASTOSOWANY SYSTEM OCENY I SPRAWDZENIA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (ZWANY 
DALEJ AVCP), Z ODNIESIENIEM DO PODSTAWY PRAWNEJ 

 
 

Zgodnie z decyzją 1999/454/WE – Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie procedury 

zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie Artykułu 20(2) Dyrektywy Rady 89/106/EWG w 

odniesieniu do produktów uszczelniających, zatrzymujących ogień i ogniochronnych, opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej (OJEU) L178/52 z dnia 14.07.1999 r., zob. https://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html) Komisji Europejskiej1, ze zmianami, zastosowanie mają systemy oceny i 

weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz Załącznik V do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011) podane w 

tabeli/tabelach poniżej. 
 

Wyrób/wyroby Przeznaczenie Poziom/poziomy 
lub klasa/klasy 

System/y 

Wyroby 

uszczelniające i 

zatrzymujące ogień 

Przegrody ogniowe 

i/lub zabezpieczenie 

przed ogniem lub do 

zapewnienia 

odporności na ogień 

Wszystkie 1 

 

5 Dane techniczne dotyczące wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z treścią mającego zastosowanie EAD 
 
 

Zadania producenta: 
 

Zakładowa kontrola produkcji 

Producent powinien zapewnić stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymogi oraz 

postanowienia przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w uporządkowany sposób w 

postaci pisemnej polityki oraz procedur, a osiągane wyniki - rejestrowane. Ten system kontroli produkcji 

powinien zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Oceną Techniczną. 

 

Producent może używać jedynie materiałów wstępnych / surowców / materiałów składowych 

wymienionych w dokumentacji technicznej do niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej. 

 

Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z Programem kontroli z dnia 4 czerwca 2018 roku 

dotyczącym Europejskiej Oceny Technicznej ETA 19/0393 wydanej 23.07.2020 roku, stanowiącej część 

dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej. "Program kontroli" został określony 

w kontekście systemu zakładowej kontroli produkcji opracowanego przez producenta i złożonego w UL 

International (UK) Ltd. 

 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być rejestrowane i oceniane zgodnie z zapisami "Programu 

kontroli". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L178/52 z 14.07.1999 r. 
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Inne zadania producenta 

Informacje dodatkowe 

Producent dostarczy kartę danych technicznych oraz instrukcję montażu zawierającą co najmniej 

następujące informacje: 

(a) Karta danych technicznych: 

• Obszar zastosowania: 

• Elementy budynku, w których można zastosować uszczelnienia przejść instalacyjnych, 
typ oraz właściwości elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość 
oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcyjne. 

• Ograniczenia wielkości, minimalną grubość itp. uszczelnienia przejść instalacyjnych. 

• Konstrukcja uszczelnień przejść instalacyjnych, w tym wymagane komponenty oraz 
produkty dodatkowe (np. materiał podkładowy) z wyraźnie określonym rodzajem - 
ogólne lub specjalistyczne. 

• Instalacje, do których to uszczelnienie jest odpowiednie, rodzaj i właściwości instalacji, 
takie jak materiał, średnica, grubość itp. w przypadku rur z materiałem izolacyjnym, 
niezbędne/dozwolone podpory/zamocowania (np. korytka kablowe) 

(b) Instrukcja montażu: 

• Procedura montażu 

• Procedura w przypadku wprowadzenia nowych elementów 

• Wytyczne dotyczące konserwacji, naprawy i wymiany 

 
 
 

6 Data wydania: 
 
 

23 lipca 2020 r. 

Sporządził: Sprawdził: 
 

D. Yates C. Johnson 
Starszy Inżynier d/s projektu Inżynier d/s personelu 

Technologie w budownictwie i zabezpieczenia  Technologie w budownictwie i zabezpieczenia 
 

 
Dla i w imieniu UL International (UK) Ltd. 



ETA 19/0393 z dnia 23.07.2020 r.– Strona 8 z 10  

ZAŁĄCZNIK A – Klasyfikacja odporności ogniowej – Bostik FP 312 Fire retardant 

Coating 

A.1 Sztywne konstrukcje stropów o grubości minimum 150 mm 

A.1.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin, pomiędzy płytami stropów lub płytami stropów a 
ścianą z powłoką po obu stronach uszczelnienia 

 

Uszczelnienie połączenia: Bostik FP 320 Fire Batt 60 2-S o grubości 60 mm, ciasno pasowana w dowolnej pozycji 
w całości umiejscowiona w otworze* oraz uszczelniona w złączu i wzdłuż górnej i dolnej krawędzi za pomocą 
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic 

Szczegóły konstrukcji: 
 

 
 
 

 

 

 

A.1.1.1 
 

Podłoże Głębokość 

(mm) 

Podkład Klasyfikacja 

mur/ 

beton 

min. grubość 

powłoki 

mokrej to 1 

mm po obu 

stronach 

płyta o grubości 60 mm z 

wełny skalnej otrzymanej z 

włókien mineralnych 

E 240 – H – X – F – W30-120 

EI 120 – H – X – F – W30-120 

Bostik FP 320 Fire Batt 2-S o 
grubości 60 mm 

Bostik FP 320 Fire Batt 2-S o 
grubości 60 mm 
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A.1.2 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin, pomiędzy płytami stropów lub płytami stropów a 
ścianą z powłoką tylko na górnej powierzchni uszczelnienia 

 

Uszczelnienie połączenia: Izolacja o grubości 100mm z wełny skalnej otrzymanej z włókien mineralnych, ciasno 
pasowana co najmniej 50 mm nad stropem, z górną powierzchnią pokrytą powłoką Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating 

Szczegóły konstrukcji: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A.1.2.1 
 

Podłoże Głębokość 

(mm) 

Podkład Klasyfikacja 

mur/ 

beton 

min. grubość 

powłoki 

mokrej 1 mm 

na górnej 

powierzchni 

100 mm wełny skalnej z 

włókna mineralnego min. 

33 kg/m3 

E 240 – H – X – F – W120 

EI 180 – H – X – F – W120 

Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating o grubości 1 mm 

Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating o grubości 1 mm 

Mineralne włókno skalne o 
grubości 100 mm 

Mineralne włókno skalne o 
grubości 100 mm 
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A.1.3 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin pomiędzy górną krawędzią ścian (o minimalnej 
grubości 150 mm) a  podsufitką płyt stropowych lub w ścianach (o minimalnej grubości 150 
mm), z powłoką na obu powierzchniach 

 

Uszczelnienie połączenia: 100 mm izolacji z wełny skalnej wykonanej z włókna mineralnego, pasowanej na 
wcisk po dowolnej stronie ściany albo w powolnym położeniu pomiędzy, pokrytej po obu stronach powłoką 
Bostik FP 312 Fire retardant Coating 

Szczegóły konstrukcji: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

A.1.3.1 
 

Podłoże Głębokość 

(mm) 

Podkład Klasyfikacja 

 
 

mur/ 

beton 

Min. 

grubość 

powłoki 

mokrej WFT 

1,2 mm po 

obu 

stronach z 

zakładką na 15 

mm na 

powierzchni 

ściany 

 
 

100 mm wełny skalnej z 

włókien mineralnych min. 

35 kg/m3, wpasowanej na 

wcisk do szczeliny z 

kompresją o 40% 

 
 

E 240 – T – X – F – W120 

EI 180 – T – X – F – W120 

 

Ściana murowana z 
bloczków

Mineralne włókno skalne na 
głębokość 100 

Mineralne włókno skalne na 
głębokość 100 

Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating o grubości 1 mm 

Bostik FP 312 Fire retardant 
Coating o grubości 1 mm 


