PRzHLÁŠENÍVLASTNÍKA PRoToKoLu o KLASIFIKACI PzŽÁRNÍ oDot}{oSTI
KONSTRUKCE č.: PKo * 18 _ 077/,40 204
Nosné obvodové stěny systému Diffuwall@ Isocell
Označeni obvodoých nosných stěn Diffuwall@ Isocell obsahuje

ty.to

diffuwallo Isocell - Economy
diffuwall@ Isocell - Economy Plus
difftrwall@ Isocell - Pasiv

jednotlivé typv:

ZAI(LADNI POPIS KONSTRUKCI:

Stěna Diffuwall@ Isocell - Economy je z hlediska poŽárni odolnosti základni.

o
o
o
o
o
o
.

Sádrokartonoviá/sádrovláknitá deska Rigips RF' RigiStabil, Rigídur' Knarrf RED Piano, l(nauf Vidiwall tl.
I2,5 mm, spáry spojeny podle předpisu qýrobce

instalačnímezera40mm
deska

EGGER

o

alt. vyplněná pružnou izolací Pavaflex, Pavaflex Plus 4() mm
OSB 4 TOP nebo AGEPAN OSB/4 PUR tl. 18,0 mrn

nosný systém obvodových stěn tvoří smrkové KVH profily minimálně 60x160 mm (60x210 mm pro
diffiwalí@ Pasiv),maximální osová rozteč profilů je 625 mm
foukaná cel:llózalsocET-I'. 160 mm
o tl. 160 mm pro stěnu diffuwallg Isocell - Econamy Plus
o tl. 240 mrn pro stěnu di1fuwallg Isocell ' Pasiv
dřevovláknitá deska PAVATEX ISOLAIR, DIFFUTřIERM, PAVATHERM-CO}IBI, ISoR.coF'

PAVAWALL GF

tI. 60 mm

o
o

tl.

I00 mm pro stěnu difftnual/Ř Isocell
tl. I\a mm pro stěnu diffuwallg Isocell

.-

Econcms, Plus

- Pasiv

omítkovéfasádní systémy IUBIZ0L,,diffu" nebo Weber nebo Tenno+,'diťfu" tl. > 4'5 rnm

rnfsr,nunÁ KLAsIFIKACE PoŽÁRNÍ rloot Nosrr
REW 60 DP3; REI 60 DP3
tepelné namáháni (i+e)

:

požárně uzavřerrrá ploeha
REI 90 DP3
tepelné narnáháni (e+i)
_

Výsledná klasiíikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
o Posouzeni požámíodolnosti nosných stěnoqfch konstrukcí systému Diffuwall _ Isocell, Registr. číslo0E0
_ a22334' ze dne 2l '3.2oI9, r,ydal TZÚS Praha s.p.
o Protokol Požárně klasifikačníosvědčení č. PKo - 18 _ 077l^o 204 ze dne2L03.2019' vydal TZÚS Praha
s'p. platné do 2I.03.2023.

Výše uvedené požárně klasifikaění osvědčeníurěuje klasiťrkaci nosných obvodoých stěn v souladu s r,yržltím
příméaplikace ýsledků zkoušek a rozšířenína dalšískladby postupy uvedeaýmiv ČsN EN i3501-2
Výše uvedené dokumenty jsou dílčímpodkladem pro certifikaci qýrobku v souladu s ustanovením NV č. 16312002
Sb. ve znění naÍizení vlády

o

NV

é.31212005 Sb. a NV 21512016 Sb':

Certifikát qýrobku ě. Ao2|2lc5a/2019l0597lP, ze dne 19.1 I.201i9, vydax Institut pro testování a
certifikaci' a.s.' Divize CSI - Centrum stavebního inženýrstl í, a's., }-O 212

Veškeré dalšíinformace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatíŽeni, provedení kon'eraí jednotlivý"ch
částístěn + specifikace použiých kotvících prvků, maximální šířlgr provedených spár, provedení konstrukčních
detailů, atd.) jednotliqých konstrukcí jsou uvedeny v aktuální technické amontážní dokumentaci Íinrry INSoWooL
s.r.o.; IC 27413632.
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