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3. Zhodnocení konstrukce
Průkaznéhodnoty požámí odolnosti stěn byly stanoveny teoreticko experimentálně
posouzením mezních stavů v souladu s požadavky Čsx 73 0810 na základě lysledků
ze zkoušek a výpočtů.Zkoušky byly r,yhodnoceny podle ČsN pN 1365 - 1: Nosné
prvky - Čast 1: Stěny a ČsN 73 0810: Požámí bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
Stěnové vzorky byly při zkoušce zatěžovány, rovnoměmým zatížením2O,53kN.m-l.
Podrobné zhodnocení je provedeno v posudku viz. U - 0I9lI8/Ao 204. Posouzení je
provedeno pro stěny, které jsou popsány v kap. 2.2.I. až2.2'3.

4. Klasifikace a oblast aplikace
Na základě provedených zkoušek, jejich

zhodnocení v souladu

s požadavt<y

Čsx

a rozšířenína dalšískladby, byly průkazně stanoveny hodnoty požárrrí odolnosti nosných
obvodových stěn systému diffuwall@ Isocell ve skladbě vizkap.2.

Ptokázaná požarní odolnost posuzovaných nosných obvodoých stěn, včetně nosných
dřevěných prvků, zatížených2o,53kN.m-l je následující:

o

o

o

Obvodová nosná stěna DIFFUWALL Economy' ve skladbě vizkap.2.2'I.,|ze v
souladu s ČsN EN 13 5OI-2 klasifikovat jako konstrukci

o REw 60 DP3; REI 60 DP3 tepelné namáhání (i + e) - poŽárně
o REI 90 DP3 tepelné namáhání (e -+i)

uzavÍená plocha

Obvodová nosná stěna DIFFUWALL Economy Plrls' ve skladbě vizkap.2.2.2',
lze v souladu s ČSN EN 13 501-2 klasifikovat jako konstrukci

o REw 60 DP3; REI 60 DP3 tepelné namáhání (i + e) - požárně uzavŤenáplocha
o REI90 DP3 tepelnénamáhání (e +i)
obvodová nosná stěna DIFFUWALL Pasiv' ve skladbě viz kap. 2.2.3., lze v
souladu s ČsN EN 13 501-2 klasifikovat jako konstrukci

o REw 60 DP3; REI 60 DP3 tepelné namélhání(i -+ e) - požarulě uzavŤenáplocha
o REI90 DP3 tepelnénamálhání (e +i)
Výsledky požární odolnosti platí pro posuzované nosné obvodové stěny při následujících
změnách oproti zkoušeným a posuzovaným:

o
o
o
o
o
o
o
o

zvětšení tloušťky stěny;
zvětšení tloušťky dílčíchmateriálů;
zmenšenívzdá|eností sloupků;
zmenšení vzdáleností středů upevnění;
zmenšení vyvozeného zatíženi;
reakce na oheň pouŽitých materiálů je stejná nebo niŽší;
tuhost konstrukce není snížena;
při použiti rámu konstrukce nebo výplňového materiálu, kteý má lyššítepelnou
vodivost neŽ zkoušený, musí se prokázat, že nevzroste teplota na neohřívaní straně
nadmezní teplotu;
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Zvětšeníprofilů sloupků;
sníženíÚšky stěny;
zvětšení počtu vodorovných stýů;
zvětšeníšířky.

5. Ustanovení o

využitelnosti

5.1. Omezení

Platnost požámě klasifikačního osvědčeníje do 2023-03-21 pokud nedojde ke změně
výrobku nebo normoých ustanovení.

5.2.Upozornění
Toto požarně klasifikační osvědčeníplatí pouze jako celek, přičemžkaždá strana musí
b1t opatřena identifikačnímčíslemprotokolu o klasifikaci, číslemstrany z celkového
počtu stran a razitkem zhotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenaItrazuje schválení
typu ani certifikaci ýrobku.
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