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1.

ÚVOD

V tomto protokolu o klasifikaci se definuje klasifikace požární odolnosti nenosné stěny z tvárnic
s využitím tříd uvedených v STN EN 13501-2 + A1: 2010.
2.

PODROBNÉ INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU

2.1 VŠEOBECNĚ
Výrobek se používá jako nenosná příčka s požární dělící funkcí.
2.2 POPIS VÝROBKU
Stěna je vyzděná z plných hladkých tvárnic z autoklávovaného pórobetonu PORFIX typ P2-480,
s rozměrem (500 x 250) mm (délka x výška), tloušťka výrobku podle čl. 5.1, s objemovou hmotností
v suchém stavu 480 kg/m 3, s pevnosti
v tlaku fk=2,5 N/mm 2. Tvárnice jsou lepené tenkostěnnou
3
cementovou maltou PORFIX, s tloušťkou 2 mm ± 0,5 mm, s objemovou hmotností 2000 kg/m
, pevnost v tlaku
8,5 MPa tolerance -3 MPa, nanášenou na vodorovné i svislé styky tvárnic hřebenovou stěrkou.
Podrobnější informace o výrobku jsou uvedeny v protokolu [1] podle článku 3.1 tohoto dokumentu.
3.

PROTOKOLY O ROZŠÍŘENÉ
KLASIFIKACI

APLIKACI

A VÝSLEDKY ZKOUŠEK POUŽITÉ

PRO TUTO

3.1 PROTOKOLY O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI
Poř.
číslo
[1]

4.

Název
objednavatele

Číslo
protokolu o rozšířené
aplikaci

Datum
vydání

PORFIX - pórobetón,
a.s., SR

FIRES-ER-001-12-NURS

16.01.2012

Název
laboratoře
FIRES, s.r.o. Batizovce, SR

KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 KLASIFIKAČNÍ ODKAZ
Tato klasifikace byla vykonána v souladu s článkem 7.5.2 STN EN 13501-2 + A1: 2010.
4.2 KLASIFIKACE
Výrobek, Nenosná stěna z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu, typ PORFIX P2-480 se klasifikuje
podle následujících kombinací parametrů vlastností a tříd podle vhodnosti.
Klasifikace požární
odolnosti

EI 120
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Tloušťka stěny [mm]
100
125
150
200

Maximální povolená výška [mm]
4000
5000
6000
8000
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4.3 OBLAST APLIKACE
Všeobecně

Zmenšení výšky
stěny
Délkové rozměry
tvárnic
Objemová
hmotnost tvárnic

Pevnost v tlaku

Malta na zdivo a
styky
Povrchové úpravy

5.

Typ prvku se nesmí měnit;
Výsledná požární odolnost platí jenom na prvky skupiny 1 podle EN 1996-1-1
se stejným nebo menším procentuálním podílem dutin;
Zmenšení je povolené;
Rozsah délky tvárnic je dovolený max. mezi 200 mm až 1000 mm;
Objemová hmotnost stejná jako zkoušená nebo vyšší s deklarovanou hodnotou
hrubé objemové hmotnosti v rámci rozsahu 480 kg/m 3 až 1280 kg/m 3;
Objemová hmotnost se může zaokrouhlit směrem dolů, maximálně na nejbližší
násobek 50 kg/m 3;
Uvedené výsledky platí pouze pro zdivo se stejnou nebo vyšší deklarovanou
hodnotou pevnosti v tlaku, pevnost v tlaku se může zaokrouhlit na nejbližší
násobek 1 N/mm 2;
Výsledky platí pro všechny typy malty na nanášení v tenké vrstvě a na maltu na
všeobecné použití s třídou pevnosti v tlaku stejnou nebo vyšší než M5;
Výsledky platí pro všechny hodnoty šířky svislého styku;
Na povrch je možné aplikovat různé vnitřní nebo vnější omítky;

OMEZENÍ

Tento dokument nenahrazuje schválení typu nebo certifikaci výrobku.
Klasifikace platí za předpokladu, že se nezmění výrobek, oblast použití výrobku a normy, podle kterých
byla vykonána.
Schválil:

Vypracoval:

Ing. Štefan Rástocký
vedoucí zkušební laboratoře

Michaela Gorlická
technik z kušební laboratoře
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