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Pursuant to provisions of the Certification Scheme on performing processes of Certification of Conformity 
of fire & life safety products (CS-COC, version 03), Emirates Safety Laboratory (ESL) hereby grants this 
certificate of conformity to the product described below: 
 

Perimeter Fire Barrier System,  Siderise CW-FS 120 
 
Placed on the market under the name or trademark of:  
 

Siderise Insulation Limited 
Forge Industrial Estate 
Maesteg, Bridgend 
Mid Glamorgan,  CF34 0AY, Wales, UK 

 
Manufactured in the following location(s): 
 

Siderise Insulation Limited 
Forge Industrial Estate 
Maesteg, Bridgend 
Mid Glamorgan, CF34 0AY, Wales, UK 
 

Complies with the requirements of the standard(s) as detailed below: 
 
EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling – Part 
configuration 

 
The certificate was first issued on 12/08/2022 and remains valid under the condition that the Manufacturer 
fulfils the requirements of the agreement no. 0001/ESL/2022. 
 

I s s u e :  0 2  CERTIFICATE OF CONFORMITY  
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CERTIFIED PRODUCT:  
 

Product Description: 
 

Perimeter fire barrier system, Siderise CW-FS 120 for curtain walling uses a method of manufacture that 
provides lateral compression. The materials comprise a one-piece product (120 mm thick) with a pre-
compressed non-combustible stone wool core (nominal density 75 kg/m3). The products also have 
integral aluminium foil facing on top and bottom of CW-FS 120. The primary function of the Siderise CW-
FS 120 system is to maintain continuity of fire resistance by sealing the void between the compartment 
floors and the external curtain wall horizontally. 
 

Product Overview: 
 

Product Test standard Rating 
Maximum gap 
between floor 

and curtain wall 
System Design: SSD.ESL.01 

Siderise CW-FS 120 EN 1364-4:2014 
Integrity: 120 minutes 
Insulation: 90 minutes 300 mm 

System Design: SSD.ESL.02 

Siderise CW-FS 120 EN 1364-4:2014 Integrity: 120 minutes, 
Insulation: 120 minutes 

250 mm 

System Design: SSD.ESL.03 

Siderise CW-FS 120 

EN 1364-4:2014,  
with movement capability,  

according to EAD 350141-00-1106  
Clause 2.2.14, “cycle tested at 30 cpm” rate 

Integrity: 120 minutes, 
Insulation: 120 minutes 

 
250 mm 

 

 

Notes: 

1. Installation of Siderise CW-FS 120 perimeter fire barrier system shall be as per the manufacturer design 
document mentioned below: 

− SSD.ESL.01 dated: 28.09.2022 for 300 mm maximum gap between floor and curtain wall, 
− SSD.ESL.02 dated: 28.09.2022 for 250 mm maximum gap between floor and curtain wall. 
− SSD.ESL.03 dated: 28.09.2022 for 250 mm maximum gap between floor and curtain wall. 

Substitution of any component is not permitted. 

2. Siderise CW-FS 120 perimeter fire barrier cut to strips as per the slab edge void incorporating an 
additional, 10% compression for system design SSD.ESL.01 & design SSD.ESL.02 and, 12% compression 
for system design SSD.ESL.03 respectively. Each strip has a maximum length of 1200 mm and shall be 
installed with both top and bottom integral foil facings exposed. 

 

 



 
 

 
 Tomasz Kielbasa 10 October 2022  11 August 2023 
Signed for ESL Certification Manager Date of issue Expiry date 

 
This Certificate remains valid till date stated above, unless withdrawn or terminated. This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes affecting product 
conformity, which have not been notified to, and agreed in writing with ESL. This Certificate is an electronic document and shall not be reproduced (in any form) except in full. 
Certificate holder is under an obligation to make references to issued certificate only in conjunction with product(s) that conform to evaluated product construction. Prior to use of 
this certificate, please verify its validity at www.emirateslaboratory.com 

 
Emirates Safety Laboratory (ESL)  
240 Al Awir Road, Warsan 3, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates   
T: +971 4 520 1800, E: ask@emirateslaboratory.com 
 

Page 3 of 3   
 

A p p e n d i x  t o  C e r t i f i c a t e  o f  C o n f o r m i t y  

N o :  E S L - 2 2 3 2 1 1 5 0 1          I s s u e :  0 2  
  

 

3. All the fixing brackets are to be mechanically fixed to the structure, as per the manufacturer’s 
instructions. 

4. Reduction in spandrel height is permissible as per clause13.1.4.4.2.1 of the test standard EN 1364-4:2014. 

 
Limitations: 

1. Void width (the maximum gap between the floor and curtain wall) where Siderise CW-FS 120 perimeter 
fire barrier system will be installed, shall be not more than the maximum allowable gap according to 
each fire rating. 

2. Movement capability of the perimeter fire barrier is not a subject of the EN 1364-4:2014 requirements. 
According to clause A.3.4. of EN 1364-4:2014 this product performance requires independent evaluation 
to the requirements of European Assessment Document (EAD) no. 350141-00-1106 (which replaced ETAG 
026-3). The evaluation of the perimeter fire barrier movement capability was carried out for the system 
design ref. no. SSD.ESL.03, as noted above. 

3. This certificate does not include the system/product's end-use as a linear joint fire-stopping system. 
 



 
 
 
 
 

 
كتوبر 10                                   م2023أغسطس  11                              توماس كيلباسا               م 2022  أ

       صدارتاريخ ال                                                نتهاء تاريخ ال         مدير قسم الشهادات                        لتوقيعا

  

مارات  مختبر ال  تخطرجراء أي تغييرات تؤثر على مطابقة المنتج، والتي لم  هذه الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور أعاله، ما لم يتم سحبها أو إلغائها. لن تكون هذه الشهادة صالحة إذا قامت الشركة المصنعة بإ

قتران فقط  إال بشكل كامل. يلتزم حامل الشهادة بالشارة إلى الشهادة الصادرة بالو تقديمها أهي وثيقة إلكترونية وال يجوز إعادة إنتاجها )بأي شكل( عليها. هذه الشهادة  مكتوبةموافقة  و لم تتلقي( بها ESLللسالمة ) 

 www.emirateslaboratory.comستخدام هذه الشهادة يرجى التحقق من صالحيتها على إقبل    .مع المنتج مع البناء الذي تم تقييمه تتطابق مع المنتج )المنتجات( التي 

 

هذه النسخة ترجمة إلى اللغة العربية )فقط(. في حال وجود أي تناقض  تعتبر  و (  No: ESL-223211501, Dated: 10/10/2022, Issue: 02)   بمرجع  تم إصدار النسخة األصلية من هذه الشهادة باللغة النجليزية    *

 الشارة إليها دائًما في المقام األول. بيج   ، كماأو إختالف بين النسختين يجب الرجوع إلى النسخة النجليزية

 

 (    ESLختبر المارات للسالمة )م

 ارات العربية المتحدة ، دبي، الم3ورسان  ،طريق العوير 240 

   ask@emirateslaboratory.comلكتروني: ، البريد ال +971 4 520 1800هاتف: 

 

   3من  1صفحة 

  
 
 
 
 

 ,CS-COC ح )روامن الحرائق وحماية األ  الوقاية  عتماد مطابقة منتجاتإ عمالً بأحكام نظام إصدار الشهادات وبموجب تنفيذ عمليات  

version 03 ) يمنح مختبر المارات للسالمة (ESL) شهادة المطابقة للمنتج الموصوف أدناه: 

 

Perimeter Fire Barrier System,  Siderise CW-FS 120 
 

 و عالمة تجارية كالتالي:أسم تجاري  ا يحمل 

 

Siderise Insulation Limited 
Forge Industrial Estate 

Maesteg, Bridgend 
Mid Glamorgan,  CF34 0AY, Wales, UK 

 
 و المواقع التالية: أيصنع في الموقع 

 
Siderise Insulation Limited 

Forge Industrial Estate 
Maesteg, Bridgend 

Mid Glamorgan, CF34 0AY, Wales, UK 
 

 أدناه: المعايير كما هو مفصل و أيتوافق مع متطلبات المعيار 

 
EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements Part 4: Curtain walling – 

Part configuration 

 

في   مرة  ألول  الشهادة  إصدار  ال  م12/08/2022تم  بمتطلبات  المصنعة  الشركة  تفي  أن  بشرط  سارية  رقموتظل  : تفاقية 

0001/ESL/2022 . 

 

 ابقة ــــ ــــ ـــــادة مط ـ ــــــ ـــــــهش  02 :رصداال

 *ESL-223211501(AR) ادة رقم: ــــــــــــشه

http://www.emirateslaboratory.com/


 
 
 

 
   م 2022  كتوبرأ  10                                   م2023أغسطس  11                              توماس كيلباسا           

لتوقيع                       ا        صدارتاريخ ال                                                 نتهاءتاريخ ال  مدير قسم الشهادات        

  

جراء أي تغييرات تؤثر على مطابقة المنتج، والتي لم تخطر مختبر المارات  هذه الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور أعاله، ما لم يتم سحبها أو إلغائها. لن تكون هذه الشهادة صالحة إذا قامت الشركة المصنعة بإ

إلى الشهادة الصادرة بالقتران  عليها. هذه الشهادة هي وثيقة إلكترونية وال يجوز إعادة إنتاجها )بأي شكل( أو تقديمها إال بشكل كامل. يلتزم حامل الشهادة بالشارة  مكتوبة( بها وال الحصول على موافقة ESLللسالمة )

 www.emirateslaboratory.comلمنتج. قبل إستخدام هذه الشهادة يرجى التحقق من صالحيتها على فقط مع المنتج )المنتجات( التي تتطابق مع البناء الذي تم تقييمه مع ا

 

وتعتبر هذه النسخة ترجمة إلى اللغة العربية )فقط(. في حال وجود أي تناقض  (  No: ESL-223211501, Dated: 10/10/2022, Issue: 02) بمرجع إصدار النسخة األصلية من هذه الشهادة باللغة النجليزية  تم *    

 الشارة إليها دائًما في المقام األول. بيج   ، كماوع إلى النسخة النجليزيةأو إختالف بين النسختين يجب الرج

 

 (    ESLختبر المارات للسالمة )م

 ارات العربية المتحدة ، دبي، الم3ورسان  ،طريق العوير 240 

   ask@emirateslaboratory.comلكتروني: ، البريد ال +971 4 520 1800هاتف: 

 

 3من  2صفحة 

ابقةــــــــــــــــــــادة المطـــــــــــــــــــــــــق شهـــــــــــــــــملح  

02 الصدار:          ESL-223211501(AR(*  :شهادة رقم 

 

 المنتج المعتمد: 
 

 وصف المنتج: 
 

للجدار الساتر بإستخدام طريقة التصنيع التي توفر ضغًطا جانبًيا. تتكون المواد    Siderise CW-FS 120نظام حاجز حريق الفراغات الطرفية،  

كجم   75مم( مع لب من الصوف الحجري المضغوط مسبًقا غير القابل لإلحتراق )الكثافة االسمية    120من قطعة واحدة من المنتج )بسمك  

منتجات3م  / تحتوي   .)  CW-FS 120  األلومني رقائق  واجهات  لنظام أيًضا على  األساسية  الوظيفة  تتمثل  المتكاملة.  والسفلية  العلوية  وم 

Siderise CW-FS 120 .في الحفاظ على إستمرارية مقاومة الحريق عن طريق سد الفراغ االفقي بين أرضيات الحيز والجدار الساتر الخارجي 
 

 نظرة عامة على المنتج: 
 

 أقصى فجوة بين األرضية 

 الساتر   جداروال 
 المنتج  معيار اإلختبار الفترة الزمنیة 

 SSD.ESL.01نظام التصميم: 

ملم  300   
Integrity :120 ،دقيقة 

Insulation :90 دقيقة 
EN 1364-4:2014 

 
Siderise CW-FS 120 

 

 SSD.ESL.02نظام التصميم: 

ملم  250   
Integrity :120 ،دقيقة 

Insulation :120 دقيقة 
EN 1364-4:2014 

 
Siderise CW-FS 120 

 

 SSD.ESL.03نظام التصميم: 

ملم  250   
Integrity :120 ،دقيقة 

Insulation :120 دقيقة 

EN 1364-4:2014  باالضافة الي قياس معدل

 قابلية الحركة حسب المعيار 

 EAD 350141-00-1106 clause 2.2.14, 

“cycle tested at 30 cpm” 

Siderise CW-FS 120 

 

 

 : حظاتمال

 وفًقا لوثيقة تصميم الشركة المصنعة المذكورة أدناه:  Siderise CW-FS 120يجب ان يكون تركيب نظام حاجز حريق الفراغات الطرفية  .1

- SSD.ESL.01  :ملم بين األرضية والجدار الساتر، 300لفراغ اقصي م 28/09/2022بتاريخ 

- SSD.ESL.02  :ملم بين األرضية والجدار الساتر، 250لفراغ اقصى م 28/09/2022بتاريخ 

- SSD.ESL.03  :ملم بين األرضية والجدار الساتر 250لفراغ اقصى م 28/09/2022بتاريخ. 

 غير مسموح بإستبدال أي مكون. 

http://www.emirateslaboratory.com/
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أي تغييرات تؤثر على مطابقة المنتج، والتي لم تخطر مختبر المارات    الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور أعاله، ما لم يتم سحبها أو إلغائها. لن تكون هذه الشهادة صالحة إذا قامت الشركة المصنعة بإجراءهذه  

بالقتران   هي وثيقة إلكترونية وال يجوز إعادة إنتاجها )بأي شكل( أو تقديمها إال بشكل كامل. يلتزم حامل الشهادة بالشارة إلى الشهادة الصادرةعليها. هذه الشهادة  مكتوبة( بها وال الحصول على موافقة ESLللسالمة )

 www.emirateslaboratory.comعلى  فقط مع المنتج )المنتجات( التي تتطابق مع البناء الذي تم تقييمه مع المنتج. قبل إستخدام هذه الشهادة يرجى التحقق من صالحيتها

 

النسخة ترجمة إلى اللغة العربية )فقط(. في حال وجود أي تناقض  وتعتبر هذه (  No: ESL-223211501, Dated: 10/10/2022, Issue: 02) بمرجع إصدار النسخة األصلية من هذه الشهادة باللغة النجليزية  تم *    

 الشارة إليها دائًما في المقام األول. بيج   ، كماأو إختالف بين النسختين يجب الرجوع إلى النسخة النجليزية

 

 (    ESLختبر المارات للسالمة )م

 المتحدة ارات العربية ، دبي، الم3ورسان  ،طريق العوير 240 

   ask@emirateslaboratory.comلكتروني: ، البريد ال +971 4 520 1800هاتف: 

 

 3من  3صفحة 

ابقةــــــــــــــــــــادة المطـــــــــــــــــــــــــق شهـــــــــــــــــملح  

02 صدار:ال          ESL-223211501(AR(*  :شهادة رقم 

  

 

  للضغط ٪ إضافية  10  مضافا اليها  المقطوع إلى شرائط على حسب فراغ حافة البالطة  Siderise CW-FS 120حاجز حريق الفراغات الطرفية   .2

التصميم   لنظام  التصميم    SSD.ESL.01بالنسبة  التصميم    ٪12  و  SSD.ESL.02ونظام  لنظام  بالنسبة  للضغط  علي   SSD.ESL.03إضافية 

 مكشوفة.المتكاملة  العلوية والسفلية  واجهات رقائق األلومنيوم    تكون  تثبيتة بحيث  أن يتم   يجبو  مم    1200  هوكل شريط  اقصي طول ل.  التوالي

 الشركة المصنعة.يتم تثبيت جميع دعامات التثبيت ميكانيكياً على الهيكل، حسب تعليمات  .3

 . EN 1364-4:2014 ختبار من معيار ال 13.1.4.4.2.1 وفًقا للفقرة قطاع الجدران الخارجية بين الطوابقرتفاع إيسمح بتقليل  .4

 : قيود

يجب   ،فيه  Siderise CW-FS 120حاجز حريق الفراغات الطرفية  الذي سيتم تثبيت    )أقصى فجوة بين األرضية والجدار الساتر(عرض الفراغ   .1

 . وفًقا لكل معدل حريق مسموح به فراغأقصى  ال يزيد عنان 

الحركة .2 متطلبات    قابلية  ضمن  ليست  الطرفية  الفراغات  حريق  ).EN 1364-4:2014لحاجز  للبند  وفًقا  فانة   .A.3.4معيار من   )                   

EN 1364-4:2014 ( فإن هذا المنتج يتطلب أداء تقييًما مستقالً لمتطلبات وثيقة التقييم األوروبيةEAD :رقم )الذي   1106-00-350141(

 عاله. أ وضح، كما SSD.ESL.03نظام التصميم ل لحاجز حريق الفراغات الطرفيةتقييم قابلية الحركة تم  (.ETAG 026-3حل محل 

 النهائي كنظام الوصالت الطولية لوقف النار.  أو النظام المنتجال تتضمن هذه الشهادة إستخدام  .3

http://www.emirateslaboratory.com/

