
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1291/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 16ης Ιουλίου 2014 

για τις προϋποθέσεις κατάταξης, χωρίς δοκιμή, πετασμάτων με βάση το ξύλο σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 13986 και επενδύσεων και επικαλύψεων από συμπαγές ξύλο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14915 
όσον αφορά την ικανότητα πυροπροστασίας τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τοίχων 

και οροφών 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 
2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με την απόφαση 2000/367/ΕΚ της Επιτροπής (2) θεσπίστηκε σύστημα κατάταξης των δομικών προϊόντων, των δομικών 
έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά. Τα πετάσματα με βάση το ξύλο που καλύπτονται 
από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13986, καθώς και οι επενδύσεις και επικαλύψεις από συμπαγές ξύλο που καλύπτο
νται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14915 συγκαταλέγονται στα προϊόντα στα οποία έχει εφαρμογή η εν λόγω 
απόφαση. 

(2) Οι δοκιμές κατέδειξαν ότι αυτά τα προϊόντα έχουν σταθερές και προβλέψιμες επιδόσεις όσον αφορά την ικανότητα πυρο
προστασίας, όταν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τοίχων και οροφών, εφόσον καλύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις 
σχετικά με την πυκνότητα του ξύλου και με το πάχος των πετασμάτων, των επενδύσεων και των επικαλύψεων. 

(3) Τα πετάσματα με βάση το ξύλο που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13986 και οι επενδύσεις και επικα
λύψεις από συμπαγές ξύλο που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14915 θα πρέπει, επομένως, να 
θεωρηθεί ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις κατάταξης σε κατηγορίες επιδόσεων όσον αφορά την ικανότητα πυροπροστα
σίας, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2000/367/ΕΚ, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα πετάσματα με βάση το ξύλο που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13986 και οι επενδύσεις και επικαλύψεις 
από συμπαγές ξύλο που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14915 τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του 
παραρτήματος θεωρείται ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις κατάταξης στις κατηγορίες επιδόσεων που απαριθμούνται στο παράρ
τημα, χωρίς να υποβληθούν σε δοκιμές, όταν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τοίχων και οροφών. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO  

5.12.2014 L 349/25 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5. 
(2) Απόφαση 2000/367/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 

την κατάταξη των δομικών προϊόντων, των δομικών έργων και μερών τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά (ΕΕ L 133 της 
6.6.2000, σ. 26). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προϊόν (1) 
Πρότυπο 
προϊόντος 

EN 
Στοιχεία προϊόντος (2) 

Ελάχιστη μέση 
πυκνότητα 

(kg/m3) 

Ελάχιστο 
πάχος 
(mm) 

Κατη
γορία Κ (3) 

Πεπιεσμένες ινοσανίδες EN 13986 Με και χωρίς γλώσσα και λούκι (5) 800 9 K2 10 (4) 

OSB EN 13986 Με και χωρίς γλώσσα και λούκι (6) 600 10 K2 10 (4) 

Μοριοσανίδες EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (7) 600 10 K2 10 (4) 

Μοριοσανίδες EN 13986 Με και χωρίς γλώσσα και λούκι (6) 600 12 K2 10 (4) 

Αντικολλητή ξυλεία 
(κόντρα πλακέ) 

EN 13986 Με και χωρίς γλώσσα και λούκι (6) 450 12 K2 10 (4) 

Πετάσματα από συμπαγές 
ξύλο 

EN 13986 Με και χωρίς γλώσσα και λούκι (6) 450 12 K2 10 (4) 

Μοριοσανίδες EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (8) 600 25 K2 30 

OSB EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (8) 600 30 K2 30 

Αντικολλητή ξυλεία 
(κόντρα πλακέ) 

EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (8) 450 26 K2 30 

Πετάσματα από συμπαγές 
ξύλο 

EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (8) 450 26 K2 30 

Πετάσματα από συμπαγές 
ξύλο 

EN 13986 Με γλώσσα και λούκι (9) 450 53 K2 60 

Επενδύσεις και επικαλύψεις 
από συμπαγές ξύλο 

EN 14915 Με γλώσσα και λούκι (10) 450 15 K2 10 (4) 

Επενδύσεις και επικαλύψεις 
από συμπαγές ξύλο 

EN 14915 Με γλώσσα και λούκι (10) 450 27 K2 30 

Επενδύσεις και επικαλύψεις 
από συμπαγές ξύλο 

EN 14915 Με γλώσσα και λούκι (11) 450 2 × 27 (12) K2 60 

(1)  Απευθείας στερεωμένα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα χωρίς διάκενο αέρα. 
(2)  Αρμοί με τετράγωνες άκρες ή με προφίλ με γλώσσα και λούκι και με το ίδιο πάχος με το προϊόν και χωρίς διάκενα. 
(3)  Κατηγορία όπως ορίζεται στην απόφαση 2000/367/ΕΚ. 
(4)  K1 10 για τα υποστρώματα ≥ 300 kg/m3 

(5)  Καρφί μήκους τουλάχιστον 40 mm και με απόσταση 100 mm κατ' ανώτατο όριο 
(6)  Βίδα μήκους τουλάχιστον 30 mm και με απόσταση 200 mm κατ' ανώτατο όριο 
(7)  Βίδα μήκους τουλάχιστον 30 mm και με απόσταση 150 mm κατ' ανώτατο όριο 
(8)  Βίδα μήκους τουλάχιστον 50 mm και με απόσταση 200 mm κατ' ανώτατο όριο 
(9)  Βίδα μήκους τουλάχιστον 75 mm και με απόσταση 200 mm κατ' ανώτατο όριο 
(10)  Καρφί μήκους τουλάχιστον 60 mm και με απόσταση 600 mm κατ' ανώτατο όριο 
(11)  Καρφί μήκους τουλάχιστον 50 mm (σε κάθε στιβάδα) και με απόσταση 600 mm κατ' ανώτατο όριο 
(12)  Οι δύο στιβάδες είναι στερεωμένες με τη διαμήκη κατεύθυνση των στιβάδων κάθετα μεταξύ τους.   
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	ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1291/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 2014 για τις προϋποθέσεις κατάταξης, χωρίς δοκιμή, πετασμάτων με βάση το ξύλο σύμφωνα με το πρότυπο EN 13986 και επενδύσεων και επικαλύψεων από συμπαγές ξύλο σύμφωνα με το πρότυπο EN 14915 όσον αφορά την ικανότητα πυροπροστασίας τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τοίχων και οροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

