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|{osné obvodové stěny systému Rigips diffrrwall@ _ PAStv
On;:Lčeni obvodových nosných stěn fugips Diffuwallo - Pasiv obsahuje $.to jednotlivé typy:

diffuwall@ Pasiv - Economy
diffuwall@ Pasiv - Economy Plus
diffuwall@ Pasiv - Pasiv

ZÁKLADNÍ poprs KoNSTRUKCÍ:
Stěna Rigips diffuwall@ Pasiv - Economy je z hlediska požární odolnosti základní.

o sádrokartonová deska RigiStabil tl. 72,5 mm, spáry SDK desek lepeny a tmely dle předpisu qýrobce
o instalačnímezera4O mm
o sádrokartonová deska RigiStabil tl' l2,5 mm
o parobrzdná membrána Isover Vario XtraSafe
o nosný systém obvodových stěn tvoří dřevěné I-nosníky PALCO, profily pásrrice min. 60x40 mnr, výška I_

nosníku 200 mm (300 mm pro Economy Plus, 400 mm pro Pasiv), max. osová rozteč x-nosníků je 625 mm
o foukaná cell,úózaCLIMATIZER PLUS' ISOCELL, pružné dřevovlákno PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS,

minerální vlna RoTAFLEX SUPER,,diffi.l" 37; tl. 200 mm
o tl. 300 mm pro stěnu Rigips DiffuwallE . Pasiv - Economy Plus
o tl. 400 mm pro stěnu Rigips DifftrwalíB . Fasiv - Pasiv

. dřevovláknitá deska PAVATEX ISOLAIR' DIFFUTIDRM, PAVATHERM-COMBI, IsoRooF'
PAVAWALL GF tl. 60 mm

o omítkové fasádní systémy IUBIZoL,,diffu" nebo Weber tl. > 4,5 rrtm

rnýsr,noNÁ rr,,q.srrIKACE poŽÁn'lvÍ oDoLNoSTI:
REw 45DP2; REI 45 DP2 tepelné namáhání (i-+e)
REw ó0 DP3; REI60 DP3 tepelné narnáháraí (i-+e)

Výsledná klasifikace je provedena na základě lrydaných dokumentů:
o Pr-18-2.l 13: Protokol o zkoušce požárni odolnosti pro qi.robek Nosná stěna Rigips 3.35'09 RS, ze dne

25.6.2018, vydal PAVUS a.s.
o PK2-02-18-012-C-0: Protokol o klasiťrkaci poŽámi odolnosti pro qirobek Nosná stěna Rigips 3.35.09 RS,

ze dne l6.10.2018, rydal PAVUS a.s.
o (32521005/09) _ Wsp: Protokol o zkoušce požárni odolnosti pro qýrobek Nosná stěna s izolací Favaflex, ze

dne 5.7.2010, vydal MPA BS Braunschweig
o K-3529l789l10-MPA BS: Protokol o klasifikacipožámi odolnosti pro ýrobekNosná stěna s izo\ací

Pavaflex, ze dne 6.10.2010,1ydalMPA BS Braunschweig
o Posouzenipožámí odolnosti nosných stěnoých konstnrkcí systému Rigips diffuwall€.- Pasiv, Registr.

číslo: 080-02238l, Posudek číslo: U - 022/18lAo 204, ze dne 19.12.2018' r,ydal TZUS Praha, s.p.
o Protokol Požrárně klasifikační osvěděení ě. PKo-18-081/Ao204 ze lne 19.I2.2018, vydal TZÚS Praha

s.p., platné do 19.12.2022
o Stanovení druhu konstrukce Rigips Diffuwall - Pasiv ze dne 2L3.2(,rl 9' lydal rzÚs Fraha s'p.

Výše uvedené dokumenty vycházíz ýsledků zkoušek požárniodolnosti pror cdených podle Čst't-nN-t365- 1 a jsou
v souladu s vyržitím přímé aplikace qýsledků zkoušek a rozšíření na další skJadby postupy uvedenými u ČsN BN
r 3501-2.

Výše uvedené dokumenty jsou dílčím podkladem pro certifikáci ýrobku v souladu s ustanovením l.W č. I$Da02
Sb. ve měni nařizení vlády NV č. 31212005 Sb. a NV 21512016 Sb.:

o Certifikát qýrobku ě. Ao2l2lc5a/20l9l0585lP, ze dne 19.11.2019, vydal Institut pro testování a
certifikaci, a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrstvi, a.s., AO 2|2

Veškeré další informace ohledně aplikace (zejména maximální povolené zatižení, provedení kowení jednotlivých
částí stěn + specifikace použiých kotvících prvků, maximální šířlry provedených spár, provedení konstrukčních
detailů, atd.) jednotliých konstrukcí jsou uvedeny v aktuální technické a montážní dokumentaci firrny INSowooL
s.r.o.; IC 27413632.
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