
PR)HLÁŠENÍ VLASTNÍKA PRoToKoLU o KLASIFIKAcr poŽÁnuÍ oDoL]ÝoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 15 _ 128/AO 204

diffurooP,,eo'|{osné střešní konstrukce systému
aznač,eni střešních plášťů diffuro^oť,,e" obsahuje t54o jednotlivé typy:

diffurooP,,e" Basic
diffurooP,,e" Economy
diffurooP,,e" Economy Plus
diffurooP,,e" Pasiv

zÁxr-nnNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:
Střešní plášť diffurooP ,,e" Basic je z hlediska požámiodolnosti základní.

o sádrokartonová deska Rigips RF (RigiStabil) tl. I2,5 mm, spáry SDK desek lyplněny tmelem Uniflot
o alternativně přidána vzduchová mezera s dřevěnými latěmi (dle typu konstrukce střešního pláště

diffuroof@,,e")
o deska OSB 3 (GLLINZ, EGGER) tl. 12,0 mm
o nosný systém střešních plášťů tvoří smrkové profily minimálně 60x160 mm
r minerální vlna KNAUF INSULATION ,,diffu" tl. 160 mm

o tl' 200 mm pro střešní plášť diffuroof ,,e" Economy
o tl. 200 mm pro střešní plášť diffuroof ,,e" Economy Plus
o tl. 240 mm pro střešní plášť dffiroof ,,e" Pasiv

o dřevovláknitá deska PAVATEX ISoLAIR' PAVATHERM-PLUS, PAVATF{ERM-CoMBI tl. 60 mm
o tl. 60 mm pro střešní plášť dffiroof ',e" Economy
o tl. ]00 mm pro střešní plášť dffiroof ,,e" Economy Plus
o tl. 100 mm pro střešní plášť diffuroof ,,e" Pasiv

o kontralatě
o latě
o tašková kryina

vÝSLEDNÁ xr,asrrIKACE poŽÁmvÍ oDoLNoSTI:
RE 30 DP3; REI 30 DP3
tepelné namáhání ze spodu

Výsledná klasiÍikace je provedena na základě rydaných dokumentů:
o Aplikace ýsledků zkoušek požární odolnosti č.95102010 ze dne 15.10'2010, vydalIng. Jakub

Cernohorský CKAIT - 0009823
o Požárně klasifikační osvědčení požárni odolnosti č. PKo-l1-005 ze dne 3l.1.20l1, vydal PAVUS, a.s.,

Ao 216, platné do 3 r.D.20I3
o Dodatek č. 1 k Požárně klasifikaěnímu osvědčeni požámi odolnosti č. PKo-11-005 ze dne II.4.2aI4

r.ydal PAVUS, a.S., Ao 216, platné do 31.3.20l5
o Stanovení průkazných hodnot požámi odolnosti^nosných střešních konstrukcí - Rozšířená aplikace

nosných střešních konstrukcí systému diffurooP ,,e" Registr. číslo: 080-0200ó4 ze dne zz.iz'zots,vydat
TZUS Praha a.s.

o Protokol o klasifikacipožámí odolnosti čj.: PKo-15-128/Ao204 ze dne22.l2.2OI5,lydal TZÚS Praha
a.s., platné do 22.12.2020

Výše uvedené dokumenty vycházi z qýsledků zkoušek požárni odolnosti provedených podle ČSN EN 13ó5-2.
Výše uvedené dokumenty jsou dílčím podkladem pro certifikaci l"ýrobku podle NV č' 31212005 Sb.

o Certifikát ě. Ao2l2lC5l20IIl045lElP, ze dne I7 .5 '2011' r,ydalo CSI, a.s., Ao 212
o Certifikátě. Ao2l2lc5a/20l4l045lN/P, ze dne 17.3.2014, vydalo CSI, a.s. Ao 212

Veškeré další informace ohledně aplikace (zejménamaximální povolené zatiženiv návaznosti na maximální os,ové
rozteěe nosných profilů, provedení kotvení jednotliých částí střech + specifikace pouŽiých kotvících prvků,
maximální šířlgz provedených spár, provedení konstrukčních detailů, atd.) jednotliqých konstrukcí j
aktuální technické amontážni dokumentaci firmy INSowooL s.r.o.; IC 27413632.
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