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Dřevoštěpkové desky EGGER oSB 4

hmotnosti
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- 080/AO

204

ToP

objemové
p > 620 kg.--'
součinitel tepelné vodivosti }" : 0,13 W.m-l.K-1,
měrné
I2OO J.kg-l.K-l

teplo

c:

3. Zhodnocení konstrukce
Prukazné hodnoty požární odolnosti stěn byly stanoveny teoreticko experimentálně
posouzením mezních stavů v souladu s poŽadavky ČsN 73 0810 na základě r,ysledků
zezkoušek a ýpočtů.Zkoušky byly vyhodnoceny podle ČsN pN 1365 - 1: Nosné
prvky - Čast 1: Stěny a ČsN 73 0810: Požárníbezpečnoststaveb - Společná ustanovení.
Stěnové vzorky byly při zkoušce zatěžovány, rovnoměrným zatížetltm32,0 kN.m-l.
Podrobné zhodnocení je provedeno v posudku viz. U *
provedeno pro stěny, které jsou popsány v kap. 2.2. a2.3.

02ll18lAo 204. Posouzeni je

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

zhodnocení v souladu s poŽadavky Čsx
a rozšířenína dalšískladby, byly průkazně stanoveny hodnoty požárrrí odolnosti nosných
obvodových stěn systému DIFFUWALL@ - PASIV ve skladbě vizkap.2.
Prokázaná požárrrí odolnost posuzovaných nosných obvodových stěn, včetně nosných
dřevěných prvků' zatížených32,0 kN.m_l je následující:

o

obvodová nosná stěna DIFFUWALLo - PASIV, ve skladbě vizkap.2.2. a2.3.,
lze v souladu s ČSx EN 13 501-2 klasifikovat jako konstrukci

o REw

60 DP3;

REI60 DP3 tepelnénamáhání (i

-+ e)

Výsledky požarní odolnosti platí pro posuzované nosné obvodové stěny při následujících
změnách oproti zkoušeným a posuzovmým, které nadále svou tuhostí a stabilitou
r.yhovuj í příslušnénormě
:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zvětšení tloušťky stěny;
zvětšení tloušťky dílčíchmateriálů;
zmenšenívzďáleností sloupků;
zmenšení vzdáleností středů upevnění;
zmenšení vyvozeného zatížení;
reakce na oheň pouŽitých materiálů je stejná nebo nižší;
tuhost konstrukce není sníŽena;
při použitírámu konstrukce nebo ýplňového materiálu, který má r,yššítepelnou
vodivost než zkouŠený, musí se prokázat, Že nevzroste teplota na neohřívaní straně
nadmezní teplotu;
zvětšení profilů sloupků;
sníŽeníryšky stěny;
zvětšení počtu vodorovných styků;
zvětšení šířky.
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5.1.
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využitelnosti

omezení

Platnost požarně klasifikačníhoosvědčeníje ďo2022-12_20 pokud nedojde ke změně
ýrobku nebo normoých ustanovení.

5.2.Upozornění
Toto poŽárně klasifikační osvědčeníplatí pouze jako celek, přičemŽ každá strana musí
b1t opatřena identiťrkačníměíslem protokolu o klasifikaci, číslemstrany z celkového
počtu stran a razítkem áotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení
typu ani certiflrkaci výrobku.
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Posuzované stěny jsou po dobu 45 minut konstrukcemi druhu DP2, poté konstrukcemi
druhu DP3, tj.:

o REw

45DP2i RtI45 DP2 tepelnénaméú'ání(i -+

o

60 DP3;

REw

REI60 DP3 tepelnénamáhání (i

e)

_+ e)

Stanovení druhu konstrukce platí současně s požžtrněklasifikačnímosvědčenímPKo-18081/AO 204, vydal TZUS Praha, s.p., AO 204 dne 19.12.2018 a PKO-I8-080/AO 204, vydal
TZUS Praha, s.p., AO 204 dne 20.12.2018
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