
PR)HLÁŠENÍ VLASTNÍKA PRoToKoLU o KLASIFIKACI PzŽÁRNÍ oDoLNoSTI
KONSTRUKCE čj.: PKo _ 15 _ 129/Ao 204

Nosné střešní konstrukce s tému diffurooP ,,ioo
omačení střešních plášťů diffurooP ,,i" obsahuje t5ito jednotlivé typy:

diffirrooP,,i" Basic
diffurooP,,i" Economy
diffurooP,,i" Economy Plus

zÁxranNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:
Střešní plášť diffurooP ,,i" Basic je z hlediska požárníodolnosti zél<ladní.

o tenkovrstvá omítka s qýztužnou síťkou
o dřevovláknitá deska PAVATEX ISoLAI& ISoRooF, PAVATI{ERM-PLUS, PAVATHERM-CoMBI,

DIFFUTHERM, PAVAWALL GF tl. 60,0 MM
o tl. 60 mm pro střešní plóšť dffiroof ,,i" Economy
o tl' 100 mm pro střešní plášť dffiroof ,,i" Economy Plus

o kolmo na směr hlavních nosníků latě 40x60 mm (výška x šířka)
. nosný systém střešního pláště tvoří smrkové profily minimálně 60x160 mm
o minerální vlna ROTAFLEX SUPER ,,diffu" 37; KNAUF INSULATION ,,diffi]", tl. 200 mm (včetně

laťového roštu)
o tI. 240 mm (včetně laťového roštu) pro střešní plašť diffuroof ,,i" Economy
o tl. 240 mm (včetně laťového roštu) pro střešní plóšť diffuroof ,,i" Economy Plus

o kontralatě + větraná vzduchová mezera
o plošné pobití nebo střešní latě
o střešní krytina

v'Ísr,noNÁ xr.q,srF'IKACE poŽÁnNÍ oD oLNo STI :

RE30DP3; REI30DP3
tepelné nanáhání ze spodu

Výsledná klasiÍikace je provedena na záldadě vydaných dokumentů:
. Aplikace qÍsleýků zkoušek požárli odolnosti ě. l07ll20l0 ze dne 25.ll '2010, rydal Ing' Jakub

Cernohors\ý' CKAIT - 0009823
o Protokol o klasifikacipožámi odolnosti, identifikační ěíslo PK2-03_10-00ó_C-0 ze dne 31.8.2010, vydal

PAVUS, a.s., Ao 216,p|atné do 31.8.2015
o Stanovení prukazných hodnot požámi odolnosti nosných střešních konstrukcí _ Rozšířená aplikace

nosných střešních konstrukcí systému diffurooP,,i" Registr. číslo: 080-020066 ze dne2.l.2016,
vydal TZUS Praha s.p.

o Protokol o klasifikacipožámí odolnosti čj.: PKo_l5-l29lilo204 ze dne2.2.20I6,r,ydal TZÚS
Praha s.p., platné do 2.2.202l

Výše uvedené dokumenty vychéuí z ýsledků zkoušek požámi odolnosti provedených podle ČsN BN 1365-2.
Výše uvedené dokumenty jsou dílčím podkladem pro certifikaci qfrobku podle NV ě' 3l2l20o5 Sb. a NV č.

2tst20r6 sb.
o Certifikát Vyrobku ě. Ao212lC5a/20I7l0575lP, ze dne29.12.2017' vydal Centrum stavebního inžen;ýrství

CSI, a.s. AO 212

Veškeré další informace ohledně aplikace (zejménamaximální povolené zatižení (v návaznosti na maximální osové
rczteěe nosných profilů)' provedení kotvení jednotliých ěástí střech + specifikace použiých kotvících prvků'
maximální šířky provedených spár, provedení konstrukěních detailů, utd.) jednotliqých konstrukcí jsou uveáeny v
aktuální technické amontátžní dokumentaci firmy INSoWooL s.r.o.; IČ 27413632.
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