PR)HLÁŠEryÝÍVLASTIÝÍKA PRoToKoLU o KLASIFIKAcr poŽÁnuÍ oDoLNoST,t
KOIÝSTRUKCE čj.: PKo _ 15 _ 127/Ao 204
|{osné obvodové stěny systému diffuwall'2010
označeníobvodoých nosných st_ěn diffuwall@ 2010 obsahuje tyto;"anottiue typ1.
diffuwallo'Economy
diffuwallo Economy Plus
diffuwall@ Pasiv

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Stěna diffuwall@ 2010 - Economy je z hlediska požámi odolnosti základní'

o
o
o
o
o
o

sádrokartonová deska RB (RigiStabil nebo Rigidur) tl. I2,5 mm, spáry SDK desek lyplněny tmelem
Uniflot
deska oSB EGGER 4 ToP nebo oSB 3 GLLINZ tl. 18,0 mm (viz Technická dokumentace)
nosný systém obvodoqých stěn tvoří smrkové profily minimálně 60x160 mm, maximální osová rozteč
proťrlůje 625 mm (minimátně 60x210 mm pro diffuwati:g Pasiv)
minerální vlna KNAUF INSULATION,,diffu'o tl' 160 mm
o tl. 160 mm pro stěnu diffuwatťb zoto - Economy Plus
o tl. 21C xtm pro stěnu difflnuattg 20t0 - Pasiv
dřevovláknitá deska PAVATEX ISoLAIR, DIFFUTHERM, PAVATHERM-CoMBI, PAVATHEFIN,{-

PLUS

t1.60 mm

o
o

tl. 100 mm pro stěnu diffinuatťB z0t0 - Economy Plus

tl. I00

mm

pro stěnu difftnuall@ zol0 - Pasiv
> 4'5 mm

omítkovéfasádní systémy Termo*,,diffu" nebo JUBIZoL,,diffu" tl.

vÝsr,nlNÁ rrasrrIKACE poŽÁnNÍ oDoLNoSTI
REW 60 DP3; REI 60 DP3
tepelné namábání (i-+e) _ požárně uzavÍená plocha
REI 90 DP3

:

tepelné namáháni (e-+i)

Výsledná klasifikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
. Aplikace výsledků zkoušek požárni odolnosti č. 49062010 ze dne2l.6.2010,lydal Ing. Jakub Černohorský

o
o
o
o

cKArT

- 0009823
Požárně klasifikačníosvědčenípožárni odolnosti č. PKo_l1-004ze dne 3l .|'2}|I,vydalPAVUS, a.S.,
Ao 216, platné do 3r.12.2013
Dodatek č.l k Požárně klasifikačnímu osvědčenipožámi odolnosti č. PKo-11-004 ze dne |I.4.2OI4,vyďa|
PAVUS, a.s., Ao 216,platné do 31.03.20l5
Stanoveniprtlkazných hodnot požárni odolnosti nosných obvodoqých stěn - Rozšířená aplikace nosných
stěnoqých konstrukcí systému diffuwall@ 20l0, Registr. číslo:080-020062 , ze dne tl 'li.z}ts,vydat
TZUS Praha, a.s.

Protokol o klasifikacipožámi odolnosti č. PKo-15-127/Ao204 ze dne 14.12.2015, r,ydal TZÚS Praha a.s.
platné do 14.12.2020.
Výše uvedené dokumens rycházi z qýsledků zkoušek požámíodolnosti provedených podle ČSN EN 1365-1.
Výše uvedené dokumenty jsou dílčímpodkladem pro certifikaci qýrobku podle NV č. 31212005 Sb.
Certifikátě. Ao212lc5l2011l045lA,P ,ze dne2l.2.2011,lydal CSI' a.s., Ao2I2
CeniÍikát č. Ao2l2lc5a]20l4l0451wP , ze dne I7 .3.2\I4,lydal CSI, a.s., Ao 212

.
o

Veškerédalšíinformace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatižení,provedení kotvení j ednotlivých
částístěn + specifikace použiých kotvících prvků, maximální šířky provedených spár, provedení konstrukčlrích
detailů, atd.) jednotliqých konstrukcí jsou uvedeny v aktuální technické a montážní
ntaci firmvJ
INSOWOOL s.r.o.; IC 27413632.

V Královicích, 1 1. 1.201
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