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o Pavatherm combi
objemové hmotnosti p:145 kg.--'
součinitel tepelné vodivosti }" : 0,041 1w.m-l.K-l;,
měrné teplo c: 2IOO J.kg_l.K-l

o Pavatherm plus
objemové hmotnosti p: 190 kg.*-'
součinitel tepelné vodivosti fu : 0,043 1w.m_l.K_l;,
měrné teplo c:2IOO J.kg-1.K-l

o Pavatherm
objemové hmotnosti
součinitel tepelné vodivosti
měrné teplo

o Pavaflex
obiemové hmotnosti

p : 110 kg.m-3
).:0,038 1W.m-1.K-1;,
c:2100 J.kg-r.K-r

p: 50 kg.--t
součinitel tepelné vodivosti }" : 0,038 1w.m-l.K-1;,
měrné teplo c:2100 J.kg-l'K-|

o Pavaflex plus
objemové hmotnosti p: 60 kg.'.'-'
součinitel tepelné vodivosti }": 0,036 1w.m-l.K_1;,
měmé teplo c:2100 J.kg-t.K-l

3. Zhodnocení posuzované konstrukce
Průkazné hodnoty požámí odolnosti nosných střešních konstrukcí byly stanoveny
dlepoŽadavktr ČSx 73 08to a Čsx EN 1995-1-2 nazák\adé výsledků zkoušek provedených
dle EN 1365-2. Podrobné zhodnocení a rozšíření na další skladby bylo provedeno v posudku
u- 0181181Ao204.

Posouzení bylo provedeno pro konstrukce popsané v kap. 2.2. - 2.4.

4. Klasifikace výrobku a vyhodnocení
Na základě provedených zkoušek požámí odolnosti střešních konstrukcí, jejich zhodnocení
byly prukazně stanoveny hodnoty požárrrí odolnosti nosných střešních konstrukcí
s viditelnými krokvemi ve skladbě vizvkap.2.2. -2.4.

Nosné střešní vodorovné a šikmé konstrukce s viditelnými krokvemi; se zatižením max.
q: 0,9 kN.m-] kaŽdého nosníku; ve skladbách viz kap' 2.2. a 2.4, mají požámí odolnost
45 minut a|ze je v souladu s Čsx EN 13 5OI-2 klasifikovat jako konstrukce

RE 45 DP3; REI4.5 DP3

Nosné střešní vodorovné a šikmé konstrukce s viditelnými zmenšenými krokvemi;
veskladbách viz kap. 2.3' a 2.4, lze v souladu s Čsx EN 13 50l-2 klasilrkovat jako
konstrukce

1. RE 20 / REI2O

a. nosné krokve profilu (b/h) 80/100 - 240 mm

b. nosné krokve profilu (b/h) 100/80 - 140 mm

c. nosné krokve profilu (bih) 120/80 - 100 mm
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2. RE30/REI30:
a. nosné krokve profilu (b/h) 100/160 -240 mm

b. nosné krokve profilu (blh) I20l120 - 220 mm

3. RE 45 / REI 45:

a. nosné krokve proťrlu (blh) I20l240 mm

Platí pro max. zatížení q : 0,9 kN.m-l každého nosníku pro rozmět I20l24O mm. PoŽámí
únosnost nosníku odpovidá jejich maximální únosnosti při běŽné teplotě, pro menší rozměry
krokví musí bý vžďy zptacoviín statický výpočet jejich únosnosti.

Výsledky požámi odolnosti platí pro nosné střešní vodorovné a Šikmé konstrukce při
následujících změnách oproti posuzovaným:

o zvětšení tlouštky dílčích materiálů;
o zmenšení vzdáleností středů upevnění;
o zmenšení'n}rzozeného zatiŽení;
r zvětšení profilů krokví; :;,"

. pfo stejnou nebo niŽší reakci na oheň použitých materiálů;

. pro vodorovné a šikmé konstrukce střech (od 0' do 80')
o maximální momenty a smykové síly, r,ypočítané na stejném základě jako zkušební

zatíŽení, nesmí bý větší neŽ při zkoušce.

5. Platnost požárně klasifikačního osvědčení

5.l. omezení

Platnost požárrrě klasifikačního osvědčení je do 2023-03-28 pokud nedojde ke změně výrobku
nebo notmoých ustanovení.

5.2.IJpozornění

Toto poŽárně klasifikační osvědčení platí pouze jako celek, přičemŽ kažďá strana musí bý
opatřena identifikačním číslem protokolu o klasifikaci, číslem strany z celkového počtu stran
a razitkem zhotovitele. Toto požárně klasifikační osvědčení nenallrazuje schválení typu ani
certifikaci výrobku.

Vypracovala: ./eórd"
[ng. Hana KAFKň/A
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