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2018-09-06 تاريخ الطباعة :

وقـت الطباعة :

رقــم الطلـب :

وزارة الداخليــــة

ص 8:19 االدارة العامه للدفاع المدني

إدارة الوقاية

نوع الشهادة   :

شهــــــادة عدم ممانعة
اعتماد منتج

بيانات المنشأة

مالحظات  :

تفاصيل الشهادة

االسم التجاري:

رقم قيد المنشأة:

رقم السجل التجاري:

 رقم الهاتف:

رقم الرخصة التجارية:

البريد اإللكتروني:

شركة الفرمن للتجاره الدوليه

33401

12-3079-00

55283

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه ال مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه فى التقرير الفنى المرفق بناء على اعتماده من

قبل الهيئه المختبرية الموضحه فى التقرر الفني المرفق.

1. يجب على الشركه االلتزام والعمل  بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السالمه  التي تم االطالع   والموافقة عليها  من خالل الموقع  .

2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من اإلدارة العامة للدفاع المدني.

3. يجب ان يحمل المنتج العالمة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

Fire rated doors إسم المنتج :

Fire Rated and Retardant materials التصنيف :
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وزارة الداخلية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2018-09-06

PERMIT

التاريـــــــخ :

إدارة الوقاية

PAC18010276 رقم الطلب :

TECHNICAL REPORTالتقرير الفني

: PRODUCTالمنتج : Fire rated doors

: PRODUCT APPLICATIONتصنيف المعدة : Fire Rated and Retardant materials

مقدم الطلب :

الشركة المصنعة / بلد الصنع:

APPLICANT / P.O .Box

MANUFACTURER /
 LOCATION :

شركة الفرمن للتجاره الدوليه

Westag & Getalit AG / GERMANY

الوصف  الموديل

Door leaves comprises of solid sheet 54mm thick Halspan 60 Optima three layered
particleboard.

Configurations: LSASD & ULSASD, DASD, LSADD & ULSADD & DADD.
Rating: 60 minutes
Door frame: Timber

Permitted: Overpanels, Glazing

Chilt/A05059-D Halspan -
Optima 60

BM TRADA -
CHILTERN
INTL FIRE

385Chilt/A05059-
Westag &
Getalit AG
Halspan

- -
3RD PARTY
CERTIFICATE /
APPROVAL :

شهادة المختبرات المساندة

 (من هيئات معتمدة ) :

RECOMMENDATIONSالتوصيات
NOTES / STANDARDS

Air transfer grilles may be fitted providing the product has suitable evidence to BS 476 Part 22 or  BS EN 1634-
1 that demonstrates a minimum 60 minutes integrity performance when installed within timber based doorset of

comparable thickness.

Refer to Exova warringtonfire  global fire resistance assessment report (Chilt/A05059D Revision B) for full
details.

Tested to standard BS 476: Part 22
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