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Sto wa rzy sze nie DA FA uru cho mi ło
cykl szko leń on li ne pod ha słem WIR -

TU AL NA AKA DE MIA DA FA, któ re
po zwa la ją war to ścio wo wy ko rzy stać
obec ny czas i pod nieść kwa li fi ka cje.
Partnerem przedsięwzięcia jest m.in.
miesięcznik „Materiały Budowlane”.
Podczas szkoleń eks per ci DA FA dzie lą
się wie dzą m.in. z dziedziny: bez pie -
czeń stwa po ża ro we go; re ali za cji da -
chów z blach fał do wych; da chów pła -
skich i zie lo nych oraz tech ni ki mo co wań.

Pierw szy we bi nar i dys ku sja pt. Po żar
a ścia ny ze wnętrz ne – jak za pro jek to -
wać i wy ko nać je bez piecz nie? od był
się 6 ma ja br. Wi de ospot ka nie dla
człon ków DA FA  pro wa dzi ła Mo ni ka

Hy jek – czło nek Gru py Me ry to rycz -
nej PPOŻ i współ au tor ka Wy tycz nych
DA FA dotyczących bez pie czeń stwa po -
ża ro we go da chów oraz ścian i fa sad.

Na wstę pie mo de ra tor ka od wo ła ła się
do sta ty styk, któ re po ka zu ją, że w 2019 r.
od no to wa no w Pol sce 153 520 po ża rów,
z cze go 3 500 sta no wi ły po ża ry bu dyn -

ków pro duk cyj no -ma ga zy no wych (PM).
W tym sa mym ro ku do użyt ko wa nia od -
da no 3 400 obiek tów PM. Ze wzglę du
na po wierzch nię po ża ry bu dyn ków pro -
duk cyj no -ma ga zy no wych przy no szą
naj więk sze stra ty eko no micz ne, ale tak -
że o wy mia rze go spo dar czym i śro do wi -
sko wym. Z t ego po wo du waż ne jest bez -
piecz ne wy ko na nie obiek tu oraz do bór
od po wied nich ma te ria łów i roz wią zań.
Na le ży za tem ko rzy stać z bu dow la nych
kla sy fi ka cji ognio wych, któ rych omó -
wie nie sta no wi ło ele ment we bi na ru.

Po nad to pre le gent ka wy ja śni ła róż ni -
ce po mię dzy czę sto my lo ny mi po ję cia -
mi nie roz prze strze nia nie ognia i nie pal -
ność oraz ścia na od dzie le nia prze ciw -
po ża ro we go i ścia na o od por no ści
ognio wej. Przed sta wio ne zo sta ły m.in.
kla sy re ak cji na ogień, wy ma ga nia prze -
ciw po ża ro we dotyczące ścian ze wnętrz -
nych i ich ro dza je. Na atrak cyj ność we -
bi na ru do dat ko wo wpły nę ły za pre zen to -
wa ne fil my, sche ma ty i de ta le. Pre zen -
ta cja została przygotowna na podstawie

po rad nika Bez pie czeń stwo po ża ro we
ścian i fa sad wy da nego przez Sto wa -
rzy sze nie DA FA .

Ko lej ny we bi nar od bę dzie się 27 ma -
ja i bę dzie do ty czył bez pie czeń stwa po -
ża ro we go da chu ha li pro duk cyj no -ma -
ga zy no wej.

Wczerw cu DA FA pla nu je po ru szyć pro -
ble ma ty kę zie lo nych da chów w aspekcie
zmian kli ma tycz nych oraz kształ to wa nia,
pro jek to wa nia i re ali za cji da chów z blach
fał do wych.

Za pra sza my do sko rzy sta nia z no wej
plat for my e -le ar nin go wej DA FA. Szcze -
gó ły do stęp ne na www.da fa.com.pl.

– TEMAT WYDANIA
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