p noutÁ ŠptvÍVLqsrtvÍr,q P RoToKoL (]
o KLASIFIIu lCI P o ŽÁRIÝÍ oD
KONSTRUKCE č.: PKo _ 18 _ 082/Á0 204
|{osné obr.odové stěny systérnu Rigíps BÍffuwall@
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omačení obvodoých nosných stěn fugips Diffuwall@ obsahuje tvt.:ea-otwo tvelL
Rigips diffuwallo - Economy
Rigips diffuwall@ - Economy Plus
Risips diffuwall@ - Pasiv

ZAKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:

Stěna Rigips diffuwall@ - Economy je z hlediska požámíodolnosti základni"
Sádrokartonovií'/sádrovláknitá deska RigiStabil, Rigips RB, RBI, Rigidur

o

r
.
o
o
o
'
o

tl' 12,5 mm, spáry desek lepeny a
tmely dle předpisu qýrobce
instalačni mezera 40 mm
l alt. vyplněná pružnou izolací Pavaflex, Pal.,aflex Plus 40 mm
sádrokartonová/sádrovláknitá deska RigiStabil' Rigidur tl. 15,0 mm' Rigidur HSd tl. l2,5 mm
parobrzdná membrána Isover Vario XtraSafe
nosný systém obvodoých stěn tvoří smrkové KVH profily minimállrě 60x160 mm
minerální vlna ROTAFLEX SLIPER,,diffu,, 37; tl. 160 mm
dřevovláknitá deska

PAVAWALL GF

PAVATEX ISoLAIR, DIFFUTHERI{, PAVATHERM-CoMBI, ISoRooF,

tl. 60 mm
o tl. B0 mm pro stěnu Rigips DiffimallŘ - E(,Ůnomy PluS
o tl. 100 mm pro stěnu Rigips DifftnualťE - Pasiv
omítkovéfasádní systémy IUBIZoL,,diffu'o nebo Weber tl. > 4,5
'rrm

vÝslnnNÁ xr,.lsrrIKACE PoŽÁRNÍ oDOLNoSTI:

RE 45 DP3 (i-+e) / REI

RE 60

45

DP3 (i-+e) / REW 45 (i+e) DF3

;ťJ"Ti:$1"$i"áťlili, (e-+i)

Výsledná klasifikace je provedena na základě vydaných dokumentů:
o Posouzení požárni odolnosti nosných stěnoqých konstrukcí systénru Rigips Diffuwall@, Registr. číslo:
080-022383, Posudek číslo:U _ 023/18/Ao 204, ze drc 2l .03 .20 1 9' vyáal TZÚS Praha, slp.
o Protokol Požárně klasifikačníosvěděení ě. PKo - 18 - 082/Ao 204 ze dne 2l .03 .201 9' q,dal TZÚS Praha
s.p., platné do 2I'03.2023

Výše uvedené požárně klasifikačníosvědčeníurčuje klasifikaci nosrrých ,;trvodových stěn v soutradu
příméaplikace výsledků zkoušek a rozšířenína dalšískladby pcrstupy uvedortý,mi u čsN EN 135G1-2

s

yyužitím

Výše uvedené dokumenty jsou dílčímpodkladem pro certifikaci qýrobku v souladu s ustanovenírn NV č. 163,,2002
Sb. ve znění nařizení vlády NV č. 31212005 Sb. a NV 21512016 sb.
o Certifikát qýrobku é. Ao212lc5a/20l9l0592lP, ze dne 19.1 I.2019, r'ydal Institut pro testování a
certifikaci, a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inžen]ýrstvi, a.s., t\O 2|2
Veškeré dalšíinformace ohledně aplikace (zejména rnaxin:ální povolené zatižení,prol,edení ko;vení jecnotliých
částístěn + specifikace použiých kotvících prvků, maximální šířlry provedených spár, provedení kónstrukčních
detailůatd.)jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v aktuální technické a nontážnídokumentaci finny lNsowoo1s.r.o.; IC 27413632.

Y Praze,29.IL2019

ing. Eva Krňanská

jednatelka
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