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Com objetivo de avaliar a ignitabilidade de colchões com ou sem capas estofadas e bases de cama
estofadas por meio da exposição a fontes de ignição padronizadas e de intensidade crescente, a
ABNT, por meio da Comissão de Estudo (ABNT/CE-024:103.006) - Reação ao fogo dos materiais,
preparou uma proposta de norma voluntária para ensaio e classificação a ser discutida e estabelecida,
por consenso, entre os interessados do setor colchoeiro e demais envolvidos.
 
Para que todos os interessados e envolvidos tenham acesso ao material e oportunidade para
apresentar suas considerações quanto à efetividade da proposta elaborada pelo representante IPT-
Laboratório de Segurança ao Fogo, Antonio Fernando Berto, a Abicol disponibilizou em seu site os
arquivos relacionados: 
 
 Acesse a proposta elaborada pelo IPT em: https://www.abicol.org/propostaflamabilidade 
 
Cabe salientar que o texto proposto foi apresentado pronto, tendo sido elaborado por Antonio
Berto, sem o conhecimento prévio da sua elaboração ou participação de representante do setor
colchoeiro.
 
Os interessados pelo tema poderão registrar suas considerações, sugestões e críticas até o dia 31 de
agosto, ocasião em que a Abicol, por meio do Grupo de Trabalho Flamabilidade de Colchões,
compilará todo material e encaminhará para apreciação da Comissão de Estudo - Reação ao fogo dos
materiais em reunião programada para o dia 19 de setembro de 2019.
 
Vale ressaltar, que o texto da norma proposta deverá, obrigatoriamente, ser submetivo à consulta
pública antes de sua publicação definitiva, conforme prevê o protocolo da ABNT.
 
 

PROPOSTA DE NORMA PARA VERIFICAÇÃO DA
IGNITABILIDADE DE COLCHÕES 

Norma proposta descreve os métodos de verificação da ignitabilidade de colchões com ou sem

capa estofada e bases de cama estofadas quando submetidos a diferentes tipos de ignição

primária e secundária, com diferentes intensidades.

Ficou com dúvida em algum ponto deste Informe? Faça contato com a ABICOL por telefone: (11) 4152-1847 ou
por email: diretoria@abicol.org


