PR)HLÁŠENÍVLASTIÝÍKA PRoToKoLU o KLASIFIKAcr poŽÁnxÍ oDoLNoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo - 15 _ 128/Ao 204
Nosné střešní konstrukce systému diffurooP ,,e,o

označenístřešních plášťůdiffu
,,e" obsahuje t5rto jednotlivé ýpy:
difftrrooP,,e" Basic
diffurooP,,e" Economy
diffurooP,,e" Economy Plus
diffurooP,,e" Pasív

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Střešní plášť diffurooP ,'e" Basic je z hlediska požámiodolnosti základni.
sádrokartonová deska Rigips RF (RigiStabil) tl. 72,5 mm, spáry SDK desek vyplněny tmelem Uniflot

.
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o
.
o

.

o

o

o

alternativně přidána vzduchová mezera s dřevěnými latěmi (dle typu konstrukce střešního pláště

diffuroof@ ,,e")
deska OSB/3, OSB/4 (EGGER, AGEPAN) tl. 12,0 mm
nosný systém střešních plášťůtvoří smrkové profily minimálně 60x160 mm

minerální vlna

o
o
o

RoTAFLEX SUPER,'diffil"

37,

KNAUF INSULATION,'diffu"' tl.

tl. 200 mm pro střešní plóšť dffiroof ,,e" Economy
tl. 200 mm pro střešníplášť diffuroof ,,e" Economy Plus
tl. 240 mm pro střešníplášť dffiroof ,,e" Pasiv

dřevovláknitá deska
60 mm

160 mm

PAVATEX ISoLAIR, PAVATHERM-PLUS, PAVATHERM-CoMBI, ISoRooF;

tl.

o
o
o

tl. 60 mm pro střešnípIášť dffiroof ,,e" Economy
tI. 100 mm pro střešní plášť diffuroof ,,e" Economy Plus
tI. 100 mm pro střešní plášť dffiroof ,,e" Pasiv
kontralatě
latě
tašková krytina

v'Ísr,BnNÁ rr.q.srrIKACE poŽÁnNÍ oDoLNoSTI
RE 30 DP3; REI30

DP3

:

tepelné namáháníze spodu

Výsledná klasifikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
o Aplikace ýsledků zkoušek požárni odolnosti č. 95102010 ze dne l5.10.2010' vydal Ing. Jakub
Cernohors\ý CKAIT - 0009823
o Požárně klasifikačníosvěděení požární odolnosti č. PKo_11-005 ze dne 31.1.2011, vydal PAVUS' a.s.,
Ao 216, platné do 3I'12'2013
o Dodatek č. 1 k Požárně klasifikačnímu osvědčenipožámiodolnosti č. PKo-11_005 ze dne 1l.4.2OI4
lydal PAVUS, a.S.' Ao216, platné do 31.3.20l5
o Stanovení průkamých hodnot požátmíodolnosti nosných střešních konstrukcí _ Rozšířená aplikace
nosných střešních konstrukcí systému difflrrooP ,,e" Registr. číslo:080-020064 ze dne 22.12.2015, rydal
TZUS Praha s.p.
o Protokol o klasifikacipožámi odolnosti ěj.: PKo-15-128/Ao204 ze dne22.12.2015,vydal TZÚS Praha
s.p.' platné do 22'12.2020
Výše uvedené dokumenty vycházi z ýsledků zkoušek požámíodolnosti provedených podle ČsN*eN-B65-2.
Výše uvedené dokumenty j sou dílčímpodkladem pro certifikaci ýrobku podle NV č' 31212005 Sb. a NV ě.
21s12016 Sb.
o Certifikát v'-ýrobku č. Ao2l2lC5a/20I7l0574lP, ze dne 29.I2.2OI7, vydal Centrum stavebního inženýrství
a.s.. AO 212
Veškeré dalšíinformace ohledně aplikace (zejménamaximální povolené zatíženívnávaznosti na maximální osové
roúeěe nosných profilů, provedení kotvení jednotliých částístřech + specifikace použiých kotvícíchprvků,
maximální šířkyprovedených spár' provedení konstrukčních detailů, utd.) jednotliqých konstrukcí jsou uvedeny v
aktuální technické amontáůnídokumentaci firmy INSoWooL s.r.o.; IC 27413632.
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