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1.

ÚVOD

V tomto protokolu o klasifikaci sa definuje klasifikace požární odolnosti nosní stěny z tvárnic
z autoklávovaného pórobetonu, typ PORFIX P2-480 s využitím tříd uvedených v STN EN 13501-2 + A1:
2010.
2.

PODROBNÉ INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU

2.1 VŠEOBECNĚ
Výrobek se používá jako nosná zděná stěna s požární dělící funkcí.
2.2 OPIS VÝROBKU
Stěna je vyzděná z plných hladkých tvárnic z autoklávovaného pórobetonu PORFIX typ P2-480,
S rozměrem (500 x 300 x 250) mm (délka x výška x šířka) s objemovou hmotností 680 kg/m 3(v surovém
stavu), s pevností v tlaku fk 2,5 N/mm 2. Tvárnice jsou lepeny tenkostěnnou cementovou maltou PORFIX,
nanesenou v tloušťce 2 mm, objemové hmotnosti 2000 kg/m 3, 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

4.

Poř.
číslo

Název
laboratoře

Název
objednavatele

Číslo
protokolu o rozšířené
aplikaci

Datum
vydání

[1]

FIRES, s.r.o. Batizovce, SR

PORFIX - pórobetón,
a.s., SR

FIRES-ER-002-12-NURS

17.01.2012

KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 KLASIFIKAČNÍ ODKAZ
Tato klasifikace byla vykonána v souladu s článkem 7.3.2 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
REI 240 / REW 240 / RE 240

FIRES 147/S-22/03/2010-S

Strana: 2

FIRES-CR-007-12-AURS
4.3 OBLAST APLIKACE
Všeobecně
Výšky stěny
Délkové rozměry
tvárnic
Objemová
hmotnost tvárnic

Pevnost v tlaku

Malta na zdivo a
styky
Stupeň zatížení

5.

Typ prvku se nesmí měnit;
Maximální výška stěny je 8 m;
Rozměry tvárnic je možno zvětšovat, délka l ≥ 500 mm; výška h ≥ 300 mm;
šířka t ≥250 mm
Výsledky zkoušky jsou platné pro nejnižší deklarovanou hodnotu objemové
hmotnosti prvku, (výrobcem deklarovaná hrubá objemová hmotnost 420 kg/m 3;
objemová hmotnost prvku 680 kg/m 3 v surovém stavu při zkoušce);
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 deklarovano
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;
Je možná extrapolace zatížení (zatížení při zkoušce 50kN/m) na excentrické
zatížení (e <t/6 od středu);
Výsledek zkoušky platí pro prvky s pevností v tlaku do 10 N/mm 2 s faktorem
využití u, který je stanovený podle přílohy A.3 STN EN 15080-12:2011 a STN EN
1996-3:2006 a je nižší než byl faktor využití u při zkoušce (vypočítaný stejným
způsobem na základě hodnoty zatížení použité při zkoušce).

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

Ing. Marek Gorlický
technik zkušební laboratoře
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