PRzHLÁŠENÍVLASTIÝÍKA PRoToKoLUU o KLASIFIKÁcr poŽÁwÍ oDoLIÝoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 15 - 130/AO 204
Nosné střešní konstrukce s stému diffutop@
oznaěení stropů diffutop obsahuje
diffutopo Basic
diffutop@ Economy
diffutop@ Economy Plus
diffutop@ Pasiv

ty.to

jednotlivé typy:

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Strop diffutopo Basic je z hlediska požární odolnosti zik\adní.

o
o

tenkovrstvá omítka s ýztužnou síťkou

dřevovláful'itá deska PAVATEX ISOLAIR,
DIFFUTFIERM tl. 60,0 mm

PAVATHERM-PLUS, PAVATřIERM-CoMBI,

o
o
o

a
a
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tl. 60 mm pro strop dffitop@ Economy
tl. 100 mm pro strop dffitop's Economy Plus
tl. 100 mm pro strop dffitop's Pasiv
kolmo na směr hlavních nosníkůlatě 40x60 mm (výška x šířka)
nosný systém stropu tvoří smrkové profily minimálně 50xl60 mm
minerální vlna KNAUF INSULATION ,,diffu" tl.200 mm (včetně laťového roštu)
o tl. 210 mm (včetně laťového roštu) pro strop dffitop@ Economy
o tl. 240 mm (včetně laťového roštu) pro Strop diffutop@ Economy Plus
o tl. 320 mm (včetně laťového roštu) pro strop diffutop'g Pasiy

volný prostor nad konstrukcí stropu
o alternativně dřevěné trámky kolmo na hlavní nosníky + provětrávaná dutina minimálně 40 mm *
pochozí vrstva s větracími otvory

vÝSLEDNÁ xr-'q.srrIKACE poŽÁnNÍ oDoLNoSTI:
RE30DP3; REI30DP3
tepelné namáhání ze spodu

Yýsledná klasifikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
o Aplikace výsledků zkoušek požámíodolnosti č' l07II20l0 ze dne 25.l1.2010, vydal Ing. Jakub
Černohorský, ČKAIT - 0009823
Protokol o klasifikaci požámíodolnosti, identif,rkaění číslo.PK2-03-10_005_C-0 ze dne 3l.8.20l0,lydal
PAVUS, a's., Ao 216,p|atné do 31.8.2015
Stanovení průkazných hodnot požámi odolnosti nosných střešních konstrukcí - Rozšířená aplikace
nosných střešních konstrukcí systému diffutop@ Registr. číslo:080-020068 ze dne2.l.20116,vydal
TZUS Praha a.s.
Protokol o klasifikaci požámíodolnosti č j.: PKo-15-130/Ao20 4 ze dne 2.2.2016, vydal TZÚS
Praha a.s., platné do 2.2.202I
Výše uvedené dokumený vycházi z ýsledků zkoušek požtrni odolnosti provedených podle ČSN EN 1365-2.
Výše uvedené dokumenty j sou dílěím podkladem pro certifikaci ýrobku podle NV č. 3 1212005 Sb'

o
o

Certifikát ě. Ao2I2lC5l20lIl0451blP , ze dne 21 .2.2011 , lydalo CSI, a.s., Ao 2l2
Certifikát č,. Ao212lC5a/201'4l045IK/P, ze dne I7 .3.2014, rydalo CSI, a.s., Ao 212

Veškerédalšíinformace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatiŽeni (v návaznosti na maximální osové
rozteče nosných profilů), provedení kotvení jednotlivých částístřech + specifikace použiých kotvících prvků,
maximální šířkyprovedených spár, provedení konstrukčních detailů, atd.) jednotliých konstrukcí jsou uvedeny v
aktuální technické amontátžni dokumentaci firmy INSowooL s.r.o.; IC 2'7413632.

V Královicích, l 6'2.201
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