
PAC19002398

2019-02-27 تاريخ الطباعة :

وقـت الطباعة :

رقــم الطلـب :

وزارة الداخليــــة

AM 10:54 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:

قطر لآللياف المعدنية

52711

13-8570-00

85080

.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 .

Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc) إسم المنتج :

Fire Rated and Retardant materials التصنيف :

27/02/2019 26/02/2021تاريخ االعتماد : تاريخ اإلنتهاء :
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وزارة الداخلية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2019-02-27

PERMIT

التاريـــــــخ :

إدارة الوقاية

PAC19002398 رقم الطلب :

TECHNICAL REPORTالتقرير الفني

: PRODUCTالمنتج : Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc)

: PRODUCT APPLICATIONتصنيف المعدة : Fire Rated and Retardant materials

مقدم الطلب :

الشركة المصنعة / بلد الصنع:

APPLICANT / P.O .Box

MANUFACTURER /
 LOCATION :

قطر لآللياف المعدنية

QATAR MINERAL FIBERS / QATAR

الوصف  الموديل

Thermal insulation products for building, Factory made mineral wool (MW) products.

1) Coating: Uncoated board
Reaction to fire: A1
Thickness level: T3

2) Coating: Aluminum Coated Board
Reaction to fire: A2, s1, d0

Thickness level: T1
3) Coating: Aluminum Coated Blanket

Reaction to fire: C, S1, d0
Thickness level: T1

4) Coating: Cage Wire Coated Galvanized Blanket
Reaction to fire: A2
Thickness level: T1

QATAR MINAREL FIBERS

Turkish
Standard

institute TSE

0202855-TSE-
02/01

- -
3RD PARTY
CERTIFICATE /
APPROVAL :

شهادة المختبرات المساندة

 (من هيئات معتمدة ) :

RECOMMENDATIONSالتوصيات
NOTES / STANDARDS

Place of use: These products cannot be used if compressive creep is needed.

Tested to standard TS EN 13162 + A1
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