PR)HLÁŠENÍVLASTNÍKA PRoToKoLU o KLASIFIKAcr poŽÁntvÍ oDoLNoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 15 _ 127/Ao 204
Nosné obvodové stěny systému diffuwall@ 2010

označení obvodov,ých nosných stěn diffuwall@ 2010 obsahuje tyto jednotlivé typy:
diffuwall@ 2010 - Economy
diffuwall@ 2010 - Economy Plus
diffuwall@ 2010 - Pasiv

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

20i0 - Economy je z hlediska požámíodolnosti zékladní.
sádrokartonová deska RB (RigiStabil nebo Rigidur)tl.12,5 mm, spáry SDK desek vyplněny tmelem Uniflot
deska EGGER oSB 4 ToP nebo GLUNZ oSB/4 PURtl' 18'0 mm (viz Technická dokumentace)
nosný systém obvodoqých stěn tvoří smrkové KVH profily minimálně 60x160 mm (60x240 mm pro
diffw,alP Pasiv),maximální osová rozteě profilůje 625 mm
minerální vlna ROTAFLEX SUPER
37; KNAUF INSULATION,,diffu, tl. 160 mm
',diffu"
o tl. 160 mm pro stěnu diffnuatÍ@ zoto - Economy Plus
o tl. 240 mm pro stěnu difftnualÍg 2010 - Pasiv
dřevovláknitá deska PAVATEX ISoLAIR, DIFFUTI{ERM, PAVATHERM-CoMBI, PAVATHERMPLUS, ISOROOF, PAVAWALL GF tI. 60 MM
o tl. 100 mm pro stěnu diffm,ualÍg 2oto - Economy Plus
o tl. l00 mm pro stěnu difftnlalÍg z0l0 - Pasiv
omítkovéfasádní systémy IUBIZoL,'diffu" nebo Weber nebo Termo+,,diffil" tl. > 4,5 mm

Stěna diffuwall@
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rnýsrnnNÁ rr,asrnlKAcE PoŽÁRNÍ oDoLNoSTI
REW 60 DP3; REI 60 DP3
tepelné namáhéní (i-+e) - požárně uzavÍená
REI 90 DP3
tepelné namáhání (e-+i)

:

plocha

Výsled ná klasifikace j e proveden a na zák|adě vydaných d okumentů :
qýsledků zkoušek požárni odolnosti č. 49062010 ze dne 2I'6.20l0,r,ydal Ing. Jakub Černohors\ý
{y-'lkge
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- 0009823

Požárně klasifikaění osvědčenípožární odolnosti č. PKo-11-004 ze dne 31.1.2011, lydal PAVUS, a.s.,
216, platné do 3l.12.2013
Dodatek č.1 k Požárně klasifikačnímu osvědčenípožámíodolnosti č. PKo-ll-004 ze dne 1l'4.2014,vyda!
PAVUS, a.s., Ao 216,platné do 31.03.2015
Stanovení prukazných hodnot požární odolnosti nosných obvodoqých stěn _ Rozšířená aplikace nosných
stěnových konstrukcí systému diffuwall@ 2010, Registr. číslo:080-020062 , ze dne 1l '72.2015, vyda|
TZUS Praha, s.p.

Ao

Protokol o klasifikacipožámí odolnosti č. PKO-15-I27lAo204 ze dne l4.12.20l5,r,ydal TZÚS Praha s.p.
platné do 14.12.2020.
Výše uvedené dokumenty vycházi z ýsledků zkoušek požámi odolnosti provedených podle ČSN_EN_1365_1.
Výše uvedené dokumenty jsou dílčímpodkladem pro certifikaci qýrobku podle NV č.31212005 Sb.
sb.
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Certifikát qýrobku č. Ao212lc5a/20l'7l0573lP
a.s.,

AO2l2

,

a

NV 2|512016

ze dňe29.12.2017, lydal Centrum stavebního inženýrství,

Veškeré dalšíinformace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatiženi, provedení kotvení jednotliých
ěástí stěn * specifikace použiých kotvících prvků, maximální šířky provedených spár, provedení kónstrukěních
detailů, atd.) jednotliqých konstrukcíjsou uvedeny v aktuální technické amontážnídokumentaci ťrrmy INSowooL
s.r.o.; IC 27413632.

Y Pra2e,03.01.2018

ing. Eva Krňanská
jednatelka

t

lnS'3trT/Ůoi 3.f.o.

U Starého mlýna 31'1123,104 00 Praha 10

Dlcicz274í3632

v,'ww.intovlool.cz

