paontÁŠatvÍVt.EsrtvÍr'q PRoToKoLU o KLASIFIKAcr poŽÁnxÍ oDoLNoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 18 _ 080/Ao 204
Nosné obvodové stěny systému diffuwallo PASIV
oznaěení obvodoqých nosných stěn diffrrwall@ 2010 obsahuje týo jednotlivétypy:
diffuwall@ Pasiv - Economy
diffuwall@ Pasiv - Economy Plus
diffuwall@ Pasiv - Pasiv

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Stěna diffuwall@ Pasiv - Economy je z hlediska požár:rríodolnosti základní.
sádrokartonová deska RigiStabil tl. I2,5 mm, spáry SDK desek lepeny a tmely dle předpisu
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ýrobce

instalaěnimezera4Omm
deskaEGGER OSB 4 TOP nebo GLLINZ OSB/4 PURtl. 18,0 mm
nosný systém obvodových stěn tvoří dřevěné I-nosníky PALCO, profily pásnice minimálně 60x40 mm,
ýška l-nosníku 200 mm (300 mm pro Economy Plus, 400 mm pro Pasiv), maximální osová roáeč I-nosníků
je 625 mm
foukaná ce(l|óza CLIMATIZER PLUS, ISOCELL, pružnédřevovlákno PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS,
minerální vlna RoTAFLEX SUPER,,difftl* 37:'tl.200 mm
o tl. 300 mm pro stěnu difftrwalÍg 2010 - Economy Plus
o tl' 400 mm pro stěnu difftnualÍP zoto - Pasiv
dřevovláknitá deska PAVATEX ISoLAIR" DIFFUTHERM' PAVATI#RM-CoMBI, PAVATI{ERMPLUS, ISOROOF, PAVAWALL GF tI. 60 MM
omítkovéfasádní systémy IUBIZoL,,diffu" nebo Weber tl. > 4,5 mm

v'ÍsrnuNÁ xrasrrlKAcn PoŽÁRNÍ oDoLNoSTI:
REW 45DP2; RAI45 DP2
tepelné namáháni (i+e)
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lné namáháni (i-+e)

Výsledná klasiíikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
o Pr- 1 8-2. l 13 : Protokol o zkoušce požární odolnosti pro qýrobek Nosná stěna Rigips 3 .35 .09 RS, ze dne
25.6.2018, vydal PAVUS a.s.
o PK2-02-18-012-c-0: Protokol o klasifikaci požárli odolnosti pro ýrobek Nosná stěna Rigips 3.35.09 RS'
ze dne 16.10.2018, r,ydal PAVUS a.s.
o (32521005/09) _ Wsp: Protokol o zkoušce požámi odolnosti pro qýrobek Nosná stěna s izolrací Pavaflex, ze
dne 5.7.2010, vydal MPA BS Braunschweig
o K-3529l789l10-MPA BS: Protokol o klasifikacipožámíodolnosti pro výrobek Nosná stěna s izo|ací
Pavaflex, ze dne 6.10.2010, q'dal MPA BS Braunschweig
o Posouzenípožámíodolnosti nosných stěnoých konstrukcí systému diffuwall@ Pasiv, Registr. číslo:080022379,Posudek číslo:U _021l18lAo0204, ze dne20.12.2018, r,ydal TZÚs Praha, s.p.
o Protokol o klasiťrkaci požámi odolnosti ě. PKo_18-080/Ao204 ze dne 20.12.2078, vydal TZÚS Praha s.p.,
platné do20.12.2022
o Stanovení druhu konstrukce Diffuwall Pasiv ze dne21.3.20l9,lrydalTzÚs Praha s.p'
Výše uvedené dokumenty rychéní z ýsledků zkoušek požámi odolnosti provedených podle ČSN-nN-l365-l.
Výše uvedené dokumenty jsou dílěímpodkladem pro certifikáci r,"-ýrobku podle NV é.31212005 Sb. a NV č.
21512016 Sb.

o

č,. Ao212lC5a/20I9l0584lP, ze dne 27 .03 .2019, lydal Centrum stavebního inženýrstvi,
AO 212
Veškeré dalšíinformace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatižení,provedení kotvení jednotliqých
ěástí stěn + speciťrkace použiqých kotvících prvků, maximální šířky provedených spár, provedení konstrukčních
detailů, atd.) jednotliých konstrukcíjsou uvedeny v aktuální technické amontážnidokumentaci firmy INSoWooL

Certifikát qfoobku
a.s.,

s.r.o.; IC 27413632.

Y Praze,0I.04.2019

ing. Eva Krňanská
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