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Abstract

This paper presents the rules of performing fire resistance
tests and classification of suspended ceilings constituting
independent barriers and suspended ceilings constituting
horizontal membranes protecting the floor/roof over them.
The consequences for the way of using suspended ceilings
in buildings, taking into account the requirements of the
regulations, were discussed.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady wykonywania badań oraz
klasyfikowania w zakresie odporności ogniowej sufitów
podwieszonych stanowiących samodzielne przegrody oraz
sufitów podwieszonych stanowiących poziome membrany
zabezpieczające strop/dach nad nimi. Omówiono konsekwencje dla sposobu zastosowania sufitów podwieszonych
w budynkach z uwzględnieniem wymagań przepisów.
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