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  Nasz znak:   TZ/301/2009 Szczecin, dnia 27-09-2010 r. 
 

 

Dotyczy: wymagań technicznych dla mebli 
 

 
Zgodnie z  wymagania technicznymi (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   

w  sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki - Dz. U. 
Nr  56, poz. 461, 2009): 

„§ 261.1 fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające 
produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie 
z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; 
określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które 
nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach 
określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli 
tapicerowanych” 

oznacza, że wszystkie odkryte elementy fotela lub innego rodzaju siedzenia muszą 
posiadać cechę trudno zapalności oraz nie wydzielać produktów rozkładu i 
spalania określonych jako bardzo toksyczne. Cechy te muszą być określone 
metodami (poz. 53 załącznika nr 1 „WYKAZ POLSKICH NORM 
POWOŁANYCH W  ROZPORZĄDZENIU”  Dz. U. Nr  56, poz. 461, 2009): 

 
 

1. TOKSYCZNO ŚĆ PRODUKTÓW ROZKŁADU TERMICZNEGO I 
SPALANIA MATERIAŁÓW 

Brak odpowiednika europejskiego badań toksyczności produktów rozkładu 
termicznego i spalania materiałów metodą wg PN-B-02855. 
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Produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów/wyrobów, w tym 
zestawów tapicerskich oraz formatek z litego drewnianych i materiałów 
drewnopochodnych, zawsze zawierają składniki toksyczne. Toksyczność 
produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów zależy od udziału 
masowego poszczególnych składników toksycznych w ich spalinach. Miarą ich 
toksyczności jest wskaźnik toksykometryczny określony metodą wg PN-B-02855. 

W zależności od wartości wskaźnika toksykometrycznego WLC50SM  produkty 
rozkładu termicznego i spalania badanego materiału klasyfikuje się następująco: 
 

WLC50SM ≤≤≤≤ 15 produkty rozkładu i spalania bardzo toksyczne, 
15 < WLC50SM ≤ 40 produkty rozkładu i spalania toksyczne, 

WLC50SM > 40 produkty rozkładu i spalania umiarkowanie toksyczne. 
 

Zgodnie z wymaganiami technicznymi (Dz. U. Nr  56, poz. 461, 2009)  nie 
wolno stosować mebli,  których produkty rozkładu termicznego i spalania są 
bardzo toksyczne (WLC50SM ≤≤≤≤ 15). 

W związku z tym wymaganie nietoksyczności dla typowych trudno zapalnych 
mebli nie jest możliwe do spełnienia. Takie właściwości posiadają jedynie meble 
metalowe oraz siedziska kamienne, betonowe, itd. 
 

2. ZAPALNO ŚĆ MATERIAŁÓW 
Zakres stosowania norm PN-EN-1021-2 i  PN-EN-1021-2. Normy obejmują 

metody badania dotyczące oceny zapalności zestawu materiałów, takich jak 
materiały pokryciowe i wypełnienia, stosowanych w siedziskach tapicerowanych, 
poddawanych działaniu tlącego papierosa lub małego płomienia (równoważnika 
płomienia zapałki) jako źródła zapłonu. 

Metoda badania wg PN-EN-1021-2 i  PN-EN-1021-2. Badanie zapalności 
mebli tapicerskiego polega na oddziaływaniu małych źródła podpalania (punkt 
2.2.) na próbki odpowiadające rzeczywistemu układowi tapicerskiemu i obserwacji 
skutków tego oddziaływania. Ułożony na stelażu metalowym układ materiałów 
tapicerskich, tj. materiałów pokryciowych, rozdzielających, wypełniających itp., 
poddaje się kolejno działaniu tlącego papierosa i płomienia palnika gazowego o 
mocy cieplnej równoważnej płomieniowi palącej się zapałki. Poddawany 
badaniom układ przedstawia w stylizowanej formie. występujące w typowych 
krzesłach i fotelach połączenie pomiędzy siedziskiem i oparciem lub siedziskiem i 
podłokietnikiem. 

W czasie badań obserwuje się sposób zapalania się układu tapicerskiego 
(palenie się płomieniem, postępujące tlenie, żarzenie, itp.). Po zakończeniu każdej 
próby rozbiera się badany układ tapicerski celem ustalenia ewentualnego 
wewnętrznego postępującego tlenia.  

Badania laboratoryjne cech pożarowych materiałów przeprowadza się w 
umownych warunkach rozkładu termicznego i spalania ich próbek. Dobrą 
powtarzalność wyników pomiarów, w granicach dopuszczalnego błędu, można 
uzyskać zachowując stałość warunków rozkładu termicznego i spalania próbek 
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badanego materiału. Oznacza to bezwzględną konieczność zachowania, 
określonych normą dla danej metody badań, warunków rozkładu 
termicznego i spalania próbek badanych materiałów, w tym źródeł 
podpalania. Dotyczy to także układu geometrycznego stanowiska, który ma 
znaczący wpływ na wymianę ciepła między poszczególnymi jego ścianami i w 
strefie rozkładu termicznego i spalania próbek badanych materiałów.  

Każda, nawet niewielka, zmiana warunków wymiany ciepła może mieć 
znaczny wpływ na wynik końcowy badań materiałów. Jest to często główna 
przyczyna rozbieżności wyników badań nawet na tym samym stanowisku, jeżeli 
dokładnie przed każdym pomiarem nie kontroluje się stałości warunków rozkładu 
termicznego i spalania badanego materiału. 

W rozumieniu wymagań technicznych (Dz. U. Nr  56, poz. 461, 2009) 
oznacza to, że badania dotyczą stosowanego w rzeczywistości układu 
tapicerskiego, nie zaś poszczególnych jego składników. 

Badania obejmują: elementy tapicerowane mebli oraz wszystkie pozostałe 
elementy mebli, których powierzchnie są odkryte (nietapicerowane), np.: 
podłokietniki drewniane, formatki sklejkowe osłon pleców, itp.  

W rozumieniu rozporządzenia Ministra (Dz. U. Nr  56, poz. 461, 2009) tylko w 
przypadku spełnienia tych warunków fotel lub innego rodzaju siedzenie jako 
całość posiada cechę trudno zapalności oraz produkty jego rozkładu i spalania 
nie są bardzo toksyczne. 

 
To są minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione.  
Inwestor może zastosować dodatkowe swoje wymagania zwiększające 

bezpieczeństwo pożarowe obiektu technicznego. 
 

 

 

 

 
 


