
 

 
Clase de performanţă la foc exterior pentru acoperişuri/învelitori acoperişuri  

 
Metodă de 
încercare 

Clasă Criterii de clasificare 

 
ENV 

1187:2002, 
încercare 1 

 
BROOF(t1) 

Pentru oricare încercare trebuie să fie îndeplinite toate condiţiile următoare: 
- propagare ascendentă a focului în la interior şi la exterior < 0,700 m; 
- propagare descendentă a focului în la interior şi la exterior < 0,600 m; 
- lungime maximă arsă la exterior şi interior < 0,800 m; 
- fără material arzând (picături sau fragmente) care cad din partea expusă; 
- fără particule arzânde / incandescente care penetrează construcţia 

acoperişului; 
- nici o străpungere > 25 mm2; 
- suma tuturor străpungerilor < 4500 mm2; 
- propagarea laterală a focului nu atinge marginile zonei de măsurare; 
- fără ardere interioară cu incandescenţă; 
- distanţa maximă de propagare a focului pe acoperişuri ′orizontale′, la 

exterior şi interior < 0,200 m. 

FROOF(t1) Nicio performanţă determinată. 

 
ENV 

1187:2002, 
încercare 2 

 
BROOF(t2) 

Pentru ambele serii de încercare la viteza vântului de 2 m/s şi 4 m/s: 
- lungime deteriorată medie a învelitorii acoperişului şi a substratului ≤ 
0,550 m; 
-lungime deteriorată maximă a învelitorii acoperişului şi a substratului ≤ 
0,800 m. 

FROOF(t2) Nicio performanţă determinată. 

 
ENV 

1187:2002, 
încercare 3 

BROOF(t3) 
TE ≥ 30 min şi TP ≥ 30 min,  
în care TE reprezintă durata critică de propagare a focului din exterior, iar  
TP – durata critică de penetrare a focului. 

CROOF(t3) TE ≥ 10 min şi TP ≥ 15 min 

DROOF(t3) TP> 5 min 

FROOF(t3) Nici o performanţă determinată. 

 
ENV 

1187:2002, 
încercare 4 

 
BROOF(t4) 

- nici o penetrare a sistemului acoperiş în interval de 1 h. 
- în încercarea preliminară, după îndepărtarea flăcării de încercare, 
epruvetele ard pentru < 5 min. 
- în încercarea preliminară, propagare a flăcării < 0,38 m de-a lungul zonei 
de ardere. 

 
CROOF(t4) 

- nici o penetrare a sistemului acoperiş în interval de 30 min. 
- în încercarea preliminară, după îndepărtarea flăcării de încercare, 
epruvetele ard pentru < 5 min. 
- în încercarea preliminară, propagare a flăcării < 0,38 m de-a lungul zonei 
de ardere. 

 
DROOF(t4) 

- sistemul acoperiş este penetrat în interval de 30 min. dar nu este penetrat 
în încercarea preliminară. 
- în încercarea preliminară, după îndepărtarea flăcării de încercare, 
epruvetele ard pentru < 5 min. 
- în încercarea preliminară, propagare a flăcării < 0,38 m de-a lungul zonei 
de ardere. 

EROOF(t4) 
- sistemul acoperiş este penetrat în interval de 30 min dar nu este penetrat 
în încercarea preliminară. 
- propagarea flăcării nu este controlată 

FROOF(t4) Nici o performanţă determinată. 

  




