
ro ku na rok gru bość izo la cji ciepl nej się
zwięk sza, a straż po żar na sys te ma tycz -
nie od no to wu je wzrost gę sto ści ob cią -

że nia ognio we go ele wa cji ocie pla nych sty -
ro pia nem. Jed no cze śnie od kil ku na stu lat ist nie je
ten den cja do zmniej sza nia gru bo ści tyn ku osła nia -
ją ce go pal ną izo la cję. Co raz czę ściej za miast tyn -
ków mi ne ral nych, na tra dy cyj nych spo iwach
ce men to wo -wa pien nych i si li ka to wych, są to tyn ki
or ga nicz ne, w któ rych spo iwo sta no wią ży wi ce,
czy li pal ne two rzy wa sztucz ne. Wszyst ko to po wo -
du je, że w ra zie po ża ru, nie za leż nie od te go, w któ -
rym lo ka lu i na któ rej kon dy gna cji po wsta nie,
ry zy ko roz prze strze nia nia się ognia po ele wa cji
na ko lej ne pię tra jest zde cy do wa nie więk sze.
W związ ku z tym Dy rek cja Ge ne ral na Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go i Za rzą dza nia Kry zy so we go w Mi -
ni ster stwie Spraw We wnętrz nych Fran cji
za twier dzi ła w kwiet niu 2016 r. ja ko obo wią zu ją ce
„Wy tycz ne do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro wej
ele wa cji be to no wych i mu ro wa nych po kry tych sys -
te ma mi ocie pleń na ba zie sty ro pia nu z wy pra wa mi
tyn kar ski mi (ETICS – EPS)”, do stęp ne pod ad re sem
www.in te rieur.gouv.fr. Ich za pi sy ma ją do pro wa dzić
do sy tu acji, w któ rej po żar – do mo men tu przy stą -
pie nia stra ża ków do ak cji ra tow ni czo -ga śni czej – nie
obej mie wię cej niż dwóch kon dy gna cji.

Te szcze gó ło we wy ma ga nia prze ciw po ża ro -
we dla ocie pleń ścian ze wnętrz nych do ty czą
wszyst kich bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro -
dzin nych ma ją cych wię cej niż trzy pię tra, a tak -
że bu dyn ków pu blicz nych 1 ka te go rii (> 1500
osób), po czy na jąc od trzy kon dy gna cyj nych.

Wy ma ga nia zo sta ły sfor mu ło wa ne na pod sta -
wie wnio sków z ca łej se rii ba dań róż nych sys te mów
ocie pleń we dług pro ce du ry LEPIR 2. Po zwo li ły one
prze pro wa dzić ob ser wa cje w du żej ska li, a tym sa -
mym oce nić spo sób roz prze strze nia nia się ognia
po ele wa cjach w wa run kach bar dzo zbli żo nych
do rze czy wi stych. Obiekt te sto wy miał dwie kon -
dy gna cje, a cał ko wi ta wy so kość ele wa cji wy no -
si ła 6,55 m. Na po zio mie każ dej kon dy gna cji znaj -
do wa ły się po dwa okna z PVC z okre ślo nym pa kie -
tem szy bo wym – więk sze okna na dol nej
kon dy gna cji, mniej sze na gór nej. Cał ko wi te ob cią -
że nie ognio we wy no si ło 600 kg drew na, a sce na -
riusz prze wi dy wał po żar w po miesz cze niu niż szej
kon dy gna cji.

Dla przy po mnie nia, oce na roz prze strze nia nia
ognia po ele wa cjach we dług Pol skiej Nor my, da ją -
cej pod sta wę do uzy ska nia kla sy fi ka cji NRO, od by -
wa się na wy cin ku śle pej ścia ny o cał ko wi tej
wy so ko ści 2,3 m bez żad nych otwo rów (jest to za -
le d wie 15% ścia ny ba da nej w LEPIR). Ob cią że nie
ognio we w tym przy pad ku to stos 20 kg drew na,
znaj du ją cy się przed ścia ną. 

Jak z te go wy ni ka, w Pol sce w ogó le nie spraw -
dza się od por no ści ocie pleń na ogień w miej scach
naj bar dziej na ra żo nych na bez po śred nie dzia ła nie
pło mie ni i tem pe ra tu ry, czy li wo kół otwo rów
okien nych. Nie we ry fi ku je się sku tecz no ści roz wią -
za nia tych new ral gicz nych de ta li z uwa gi na bez -
pie czeń stwo po ża ro we i moż li wość prze nie sie nia
się po ża ru na wyż szą kon dy gna cję. 

Wy ma ga nia dla ocie pleń we Fran cji do ty czą
za rów no wy ma gań wo bec ca łych sys te mów ocie -

ple nia (ze sta wów), jak rów nież po szcze gól nych
ma te ria łów wcho dzą cych w je go skład i są na stę -
pu ją ce:

a) ca łe ocie ple nie (ETICS) mu si mieć kla sę 
re ak cji na ogień nie niż szą niż B -s3, d0, zgod nie
z EN 13501-1. 

W Pol sce ocie ple nie o kla sie re ak cji na ogień
niż szej niż B -s3, d0 mo że uzy skać kla sy fi ka cję NRO
i tym sa mym być sto so wa ne w każ dym bu dyn ku,
nie za leż nie od prze zna cze nia, na każ dej ele wa cji
do wy so ko ści 25 m;
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We Francji coraz częściej ociepla się budynki. Wykorzystywane
technologie i materiały są podobne do tych stosowanych w Polsce. 

Fran cja Pol ska

Pro ce du ra LEPIR 2 Pol ska Nor ma na ba da nie NRO

Wiel koÊç obiek tu (LEPIR) 
i prób ki ba da nej Êcia ny (PN)

Êciana szer. 5 m i wys. 6,55 m z oknami
na dwóch poziomach

Êciana szer. 2 m i wys. 2,3 m 
Êlepa, bez okien

Ob cià ̋e nie ognio we 600 kg drew na 20 kg drew na

Ta be la 1. Po rów na nie ba da nia LEPIR 2 z ba da niem roz prze strze nia nia ognia przez Êcia ny we dług
Pol skiej Nor my
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Francja Polska

Rys. 1. Po rów na nie ba da nia LEPIR 2 z ba da niem roz prze -
strze nia nia ognia przez Êcia ny we dług Pol skiej Nor my

Fot. 1. Ba da nie sys te mu ETICS z EPS we dług pro ce du ry
LEPIR 



b) sty ro pian EPS – bia ły lub sza ry we dług nor -
my zhar mo ni zo wa nej EN 13163+A1, o gę sto ści 
po zor nej ≤ 20 kg/m3, we Fran cji mu si mieć co naj -
mniej kla sę re ak cji na ogień E zgod nie z EN 13501-
1, a po nad to:
1 być wy pro du ko wa ny z su row ca cer ty fi ko wa ne -
go przez nie za leż ną jed nost kę na ta ką za war tość
re tar dan tu w su row cu, by wy pro du ko wa ne z nie -
go sty ro pia no we pły ty o gru bo ści 60 mm uzy ska ły
kla sę re ak cji na ogień D wg EN 13501-1; przy więk -
szych gru bo ściach tej kla sy nie uda się już osią gnąć,
ale kla sa E jest wów czas za pew nio na, z od po wied -
nim mar gi ne sem bez pie czeń stwa,
1 mieć cer ty fi kat wy da ny przez jed nost kę cer ty fi -
ku ją cą ma te ria ły izo la cyj ne lub rów no waż ny.

W Pol sce sty ro pian do ocie pleń mo że być pro -
du ko wa ny z do wol ne go, nie cer ty fi ko wa ne go su -
row ca, a re ak cja na ogień sty ro pia nu rów nież nie
jest kon tro lo wa na ani nad zo ro wa na przez stro nę
trze cią. Pro du cent sam ba da i de kla ru je kla sę E;

c) cał ko wi ta gru bość sty ro pia nu nie mo że być
więk sza niż 200 mm. 

W Pol sce ba da nie NRO mo gą przejść z wy ni -
kiem po zy tyw nym na wet ocie ple nia z 500 mm
war stwą sty ro pia nu i moż na ni mi ocie plić na wet
do cie pla ny bu dy nek wie lo ro dzin ny o wy so ko ści
po nad 30 m, o ile zo stał zbu do wa ny przed 1 kwiet -
nia 1995 r. (§ 216 ust. 9 roz po rzą dze nia mi ni stra 
in fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
bu dyn ki i ich usy tu owa nie);

d) ko lej ne wy ma ga nia dla ocie pleń we 
Fran cji są zróż ni co wa ne w za leż no ści od stop nia
pal no ści i gru bo ści za sto so wa nych tyn ków po kry -
wają cych izo la cję, a kon kret nie od:
1 za war to ści wszyst kich sub stan cji or ga nicz nych
w sys te mie tyn kar skim: pod kła dzie, czy li tzw. war -
stwie zbro jo nej, w któ rej za to pio na jest siat ka
wzmac nia ją ca z włók na szkla ne go, oraz war stwie
wy koń cze nio wej, wierzch niej tyn ku,
1 za war to ści re tar dan tów, czy li środ ków ogra ni -
cza ją cych pal ność w tyn kach ży wicz nych, 
1 gru bo ści ca łe go tyn ku, a tak że je go po szcze gól -
nych warstw.

W Pol sce nie ma żad nych szcze gó ło wych wy -
ma gań dla war stwy osła nia ją cej pal ną izo la cję ele -
wa cji. 

Jak wi dać, we Fran cji we wszyst kich ocie ple -
niach z tyn kiem cien ko war stwo wym, czy li ta kich,
w któ rych gru bość tyn ku jest mniej sza niż 10 mm,
obo wiąz ko wo mu szą być wy ko na ne za bez pie cze -
nia o cha rak te rze kon struk cyj nym. Są ni mi nie pal -
ne pa sy prze ciw po ża ro we, w któ rych izo la cję ze
sty ro pia nu za stę pu je weł na mi ne ral na o tej sa mej
gru bo ści, co sty ro pian uży ty w ocie ple niu. Licz ba
i roz miesz cze nie pa sów na ścia nie za le ży od te go,

czy ma ona otwo ry, czy jest śle pa (po zba wio -
na okien) i jak jest usy tu owa na w sto sun ku do są -
sied nich ele wa cji.

***

W Pol sce w przy pad ku ocie pleń ze sty ro pia nu
z tyn kiem cien ko war stwo wym o gru bo ści mniej -
szej niż 10 mm nie są wy ma ga ne żad ne za bez-
pie cze nia prze ciw po ża ro we o cha rak te rze kon -
struk cyj nym, nie za leż nie od te go, czy w ścia nie są
okna, czy nie. W ża den spo sób nie spraw dza się
rów nież, jak wy ko na ne są de ta le ocie pleń wo kół
otwo rów i czy do sta tecz nie za bez pie cza ją pal ny
rdzeń ocie ple nia przed moż li wym za pa le niem.

Tym sa mym ob li ga to ryj ny pas mię dzy kon dy -
gna cyj ny, któ ry daw niej był nie pal ny i utrud niał
przej ście po ża ru na wyż szą kon dy gna cję, te raz sam
mo że przyspieszać rozwój i rozprzestrzenianie 
po ża ru.

Ma ria Dre ger, eks pert MIWO 
– Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej Szkla nej i Skal nej
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Ta be la 2. Ze sta wie nie wy ma gaƒ dla ocie pleƒ (ETICS) z izo la cjà ciepl nà ze sty ro pia nu i tyn kiem
z uwa gi na bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we – Fran cja i Pol ska, 2016

FRANCJA POLSKA

Ca łe ocie ple nie
B -s3, d0

wg EN 13501-1

brak wy ma gaƒ kla sy re ak cji na ogieƒ 
wg EN 13501-1 

NRO wg PN (ta kà kla s´ mo gà uzy skaç ocie -
ple nia o kla sach re ak cji na ogieƒ ni˝ szych

ni˝ B)

Sty ro pian 

cer ty fi ko wa ny, co naj mniej kla sy re ak cji na ogieƒ E, 

su ro wiec cer ty fi ko wa ny na kla s´ D re ak cji na ogieƒ 
(dla gru bo Êci 60 mm)

nie cer ty fi ko wa ny, oce na wła sna 
pro du cen ta, kla sa E

su ro wiec nie cer ty fi ko wa ny

Wy ma ga nia od no szà ce si´ do cien kwar stwo we go tyn ku osła nia jà ce go sty ro pian w ocie ple niu

Typ tyn ku Nie pal ny – mi ne ral ny Pal ny – or ga nicz ny Do wol ny

mi ni mal na gru boÊç war stwy
zbro jo nej

(pod kła do wej)

3 mm
(i tyl ko tynk nie pal ny ze
spo iwem hy drau licz nym)

2 mm i obo wiàz ko wo 
z re tar dan tem

2 mm
re tar dant nie wy ma ga ny 

(rów nie˝ dla or ga nicz nych)

mi ni mal na gru boÊç war stwy
wierzch niej (wy koƒ cze nio wej)

do wol na gru boÊç,
tynk nie pal ny mi ne ral ny

bez wy ma gaƒ dla gru bo Êci 
i obo wiàz ko wo z re tar dan -

tem

1 mm
re tar dant nie wy ma ga ny 

(rów nie˝ dla or ga nicz nych)

mi ni mal na cał ko wi ta gru boÊç
war stwy ze wn´trz nej 4 mm 4 mm 3 mm

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w war stwie zbro -

jo nej (pod kła do wej)
_ Rfo* > 1 brak wy ma gaƒ

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w war stwie

wierzch niej (wy koƒ cze nio wej)
_ Rfo* > 0,9 brak wy ma gaƒ

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w ca łej war stwie

wierzch niej 
5% 10% brak wy ma gaƒ

mak sy mal na gru boÊç sty ro pia nu 200 mm 200 mm jak w ba da niu NRO, 
na wet 500 mm

Êrod ki kon struk cyj ne w po sta ci
pa sów ppo˝. z weł ny mi ne ral nej 

bezwzgl´dnie wymagane
(jak na rys. 2 i 3)

˝ad nych wy ma gaƒ do ty czà cych za bez pie -
cze nia otwo rów lub sto so wa nia pa sów

ppo˝.

Rfo* – tzw. wskaê nik ogra ni cze nia pal no Êci, jest sto sun kiem za war to Êci pro cen to wej re tar dan tu do za war to Êci pro cen to wej sub stan cji or ga nicz -
nych w tyn ku (% re tar dan tu) / (% za war to Êci cz´ Êci or ga nicz nych).

Rys. 2. Francja. Usy tu owa nie obo wiàz ko wych pa sów
prze ciw po ̋ a ro wych z weł ny skal nej w izo la cji ze sty ro -
pia nu na ele wa cji bez otwo rów okien nych i z okna mi

Rys. 3. Francja. Ko lo rem zie lo nym ozna czo no Êcia ny,
na któ rych obo wià zu je wy ko na nie pa sów ppo˝. z weł -
ny jak dla ele wa cji z otwo ra mi – nie raz tyl ko z uwa gi
na to, ˝e sà sied nie Êcia ny ma jà okna


