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o KLASIFIKAc t p o ŽÁnuÍ oD ol]Ýo STI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 15 _ 130/Ao 2a4
Nosné střešní konstrukce s stému diffuto

oznaěeni stropů diffutop@ obsahuje
diffutop@ Basic
diffutop@ Economy
diffutop@ Economy Plus

t;rto

jednotlivé typy:

diffutopo Pasiv

zÁxlaoNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Strop diffrrtop@ Basic je z hlediska požárlí odolnosti základní.
o tenkovrstvá omítka s ýaužnou sítkou

o

o
1
o

dřevovlák$itá deska PAVATEX ISoLAI& ISoRooF, PAVATHERM-PLUS, PAVATI{ERM-CoMBI,
DIFFUTHERM, PAVAWALL GF; tl. 60,0 mm
o tl. 60 mm pro strop dffitop@ Economy
o tl. 100 mm pro strop dffitop's Economy Plus
o tl. 100 mm pro strop dffitop@ Pasiv
kolmo na směr hlavních nosníkůlatě 40xó0 mm (ýška x šÍřka)
nosný systém stropu tvoří smrkové profily minimálně 50x160 mm
minerální vlna ROTAFLEX SUPER ,,diffil" 37; KNAUF INSULATION ,,diffu", t|. 200 mm (včetně
laťového roštu)
o tl. 240 mm (včetně laťového roštu) pro strop diffutop@ Economy
o tl. 240 mm (včetně laťovéhoroštu) pro strop diffutop'g Economy Plus
o tl. 320 mm (včetně laťového roštu) pro strop diffutop@ Pasiv

.

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

v'f srnoNÁ xr,.q.srrIKACE poŽÁnNÍ oDoLNoSTI

RE30DP3; REI30DP3

+

:

tepelné namáháni ze spodu

Výsledná klasifi kace j e p roveden a na zál<ladě vydaných doku mentů :
o Aplikace ýsle.dků zkoušek požární odolnosti č,.107112010 ze dne 25.|1.z}I},lydal Ing. Jakub
Cernohors\ý, CKAIT - 0009823
o Protokol o klasifikacipožámíodolnosti, identifikační číslo.PK2-03-10-005-c-0 ze dne 31.8.2010, vydal
PAVUS, a.s., Ao 216,platné do 31'8.2015
o Stanovení prukazných hodnot požární odolnosti nosných střešních konstrukcí _ Rozšířená aplikace
nosných střešních konstrukcí systému diffutop@ Registr. číslo:080-020068 ze dne 2.l .20| 6, ly dal
TZUS Praha s.p.
o Protokol o klasifikacipožátmí odolnosti čj.: PKo-15-130/Ao204 ze ďne2.2.20t6,vydal TZÚS
Praha s.p.' platné do 2.2.202I
Výše uvedené dokumenty lrycházi z r1ýsledků zkoušek požárni odolnosti provedených podle ČSN EN 1365-2.
Výše uvedené dokumenty j sou dílčímpodkladem pro certifikaci qýrobku podle NV č,. 31212005 Sb. a NV ě.
21s12016 sb.
o Certifikát qýrobku č,. Ao2I2lC5aJ20|7l0576lP, ze dne29.12.2017' lydal Centrum stavebního inženýrství,
a.s., AO 212
Veškerédalšíinformace ohledně aplikace (zejménamaximální povolené zatíženi (v návaznosti na maximální osové
rozteěe nosných profilů), provedení kotvení jednotliqých částístřech + specifikace použi!ých kotvících prvků,
maximální šířkyprovedených spár, provedení konstrukěních detailů, utd.) jednotliých konstrukcí jsou uvedeny v
akluální technické amontéŮní dokumentaci firmy INSowooL s.r.o.; IC 27413632.
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