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PoÏární bezpeãnost fasádních systémÛ
Zkou‰ení a klasifikace vnûj‰ích tepelnû izolaãních kompozitních systémÛ ETICS  
do tfiíd reakce na oheÀ

5.1 Úvod

V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupÛ pfii
hodnocení v˘robkÛ. Aby mohly b˘t v˘robky takto jednotnû
hodnoceny, je zapotfiebí znát jejich vlastnosti a jejich klasifi-
kaci, která bude vyuÏívána vdal‰ím procesu hodnocení v˘rob-
kÛ.
Jedním z poÏadavkÛ na hodnocení stavebních v˘robkÛ je
poÏadavek poÏární bezpeãnosti. 
PoÏární zkou‰ky se v zásadû dûlí na zkou‰ky poÏární odol-
nosti stavebních konstrukcí a zkou‰ky reakce na oheÀ. 
V˘voj a v˘bûr zku‰ebních metodik pro hodnocení reakce na
oheÀ byl sloÏit˘, protoÏe témûfi v kaÏdém státû ES existova-
ly vlastní národní metodiky pro hodnocení poÏárnû technic-
k˘ch vlastností materiálÛ, které byly pouÏívány fiadu let
a korespondovaly s danou materiálovou základnou staveb-
ních v˘robkÛ, klimatick˘mi podmínkami, zpÛsobem v˘stavby
i zaji‰tûním bezpeãnosti v regionu. 

Zkou‰ení reakce na oheÀ u stavebních v˘robkÛ je zaloÏeno
na osvûdãen˘ch metodikách pro zji‰Èování poÏárnû technic-
k˘ch vlastností (nehofilavost, spalné teplo, zapalitelnost), které
jsou v‰ak vhodné pro nehofilavé nebo naopak lehce hofilavé
materiály. Metodika pro tzv. stfiední tfiídu hofilavosti byla vyví-
jena specielnû k tomuto úãelu a má zkrácené oznaãení SBI
(Single Burning Item - jednotliv˘ hofiící pfiedmût).

Cílem tohoto pfiíspûvku je podat rozbor problematiky hodno-
cení vnûj‰ích tepelnû izolaãních kompozitních  systémÛ
ETICS, vãetnû legislativy EU,metodiky zkou‰ení reakce na
oheÀ,moÏností roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek a pre-
zentace hodnocení ETICS na základû zku‰ebního programu
aproveden˘ch zkou‰ek ve zku‰ebnû PAVUS Veselí nad LuÏ-
nicí.
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5.2 Legislativa EU pro stavební 
v˘robky
5.2.1 Nov˘ pfiístup k technické harmonizaci a normalizaci

V roce 1985 vznikl v ES tzv. „Nov˘ pfiístup k technické harmonizaci
a normalizaci" na základû usnesení Rady ã. 85/C 136/01. Jeho
základní podstatou bylo vymezení úlohy smûrnic ES, které mají ome-
zit své poÏadavky na v˘robky pouze z hlediska bezpeãnosti, ochra-
ny zdraví, majetku a Ïivotního prostfiedí. Na tomto principu se zaãa-
ly zpracovávat tzv. „smûrnice nového pfiístupu". 
Na "nov˘ pfiístup" navázal vprosinci 1989 tzv. "globální pfiístup kposu-
zování shody", kter˘ stanovil obecné principy a postupy (Usnesení
rady 90/C 10/01 z 21.prosince 1989). Podrobnosti o tûchto postu-
pech obsahuje Rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. ãervna
1993 o modulech pro rÛzné fáze postupÛ posuzování shody a pra-
vidlech pro pfiidûlování oznaãení CE. U oznaãení CE nejde  o Ïád-
nou znaãku jakosti, je urãena kontrolním orgánÛm a musí b˘t uvá-
dûna, pokud  to smûrnice vyÏaduje. JestliÏe se ke zkou‰kám zapojila
i tfietí strana - notifikovan˘ orgán, pfiipojuje se k oznaãení CE i iden-
tifikaãní ãíslo tohoto notifikovaného orgánu. Smûrnice 93/68/EHS
doplnila v‰echny do té doby vydané smûrnice nového pfiístupu usta-
noveními o povinnosti prokazovat shodu dle stanoven˘ch modulÛ
a povinnosti oznaãovat v˘robky oznaãením CE pfii jejich umísÈová-
ní na trh EU. Smûrnice nového pfiístupu tvofií základ pro národní pfied-
pisy a jsou závazn˘mi dokumenty. V souãasné dobû je jejich poãet
28 a patfií sem i smûrnice vztahující se ke stavebním v˘robkÛm.

5.2.2  Smûrnice 89/106/EHS 
(Construction Product  Directive) - CPD

Smûrnice Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o sjednocení právních
pfiedpisÛ ãlensk˘ch státÛ v oblasti stavebních v˘robkÛ (dále CPD)
(zmûnûna Smûrnicí Rady  93/68/EHS), patfií mezi smûrnice „nové-
ho pfiístupu". V souladu s nov˘m pfiístupem k technické harmoniza-
ci a normám se pfiedpokládá, Ïe v˘robky vyhovují základním poÏa-
davkÛm smûrnice, jestliÏe splÀují poÏadavky technick˘ch specifikací
harmonizovan˘ch se smûrnicí. 
Pfiedpoklad shody v˘robku se základními poÏadavky smûrnice mÛÏe
b˘t naplnûn buì splnûním poÏadavkÛ harmonizované evropské
normy, nebo jin˘m technick˘m fie‰ením, pokud je v˘robce schopen
prokázat splnûní poÏadavkÛ smûrnice. V˘robek, pro kter˘ není zpra-
cována harmonizovaná evropská norma, ale patfií pfii tom do skupi-
ny v˘robkÛ, které podle Rozhodnutí Komise v˘znamnû ovlivÀují plnû-
ní poÏadavkÛ smûrnice CPD a jsou pro tento v˘robek zpracovány
fiídící pokyny ETAG, podléhá evropskému technickému schválení,
musí nést oznaãení shody, jestliÏe je uvádûn na trh v Evropské unii..
Ve srovnání s ostatními smûrnicemi „nového pfiístupu" smûrnice
o stavebních v˘robcích obsahuje následující odli‰nosti:
• Základní poÏadavky smûrnice se nevztahují na v˘robky samot-

né, ale jsou zamûfieny na koneãn˘ v˘robek, kter˘m je stavba
jako celek. Základní poÏadavky jsou pak podrobnû transformo-
vány do poÏadavkÛ na v˘robky a ãásti staveb a na jejich vlast-
nosti ãi charakteristiky pomocí Interpretaãních dokumentÛ
k základním poÏadavkÛm smûrnice,

• PÛsobnost smûrnice je velmi rozsáhlá. Ve smyslu smûrnice se
stavebním v˘robkem rozumí „kaÏd˘ v˘robek vyroben˘ pro trva-
lé zabudování do pozemních i inÏen˘rsk˘ch staveb". Tato defi-
nice pfiitom zahrnuje materiály, v˘robky a prvky stavebních kon-
strukcí, instalace a jejich souãásti, pokud jsou jako takové
uvedeny na trh,

• Smûrnice blíÏe nespecifikuje rozsah v˘robkÛ, na které se vzta-
huje, a to ani negativním vymezením; pfiedpokládan˘ seznam
v˘robkÛ, které z hlediska ochrany zdraví a bezpeãnosti nejsou
podstatné, nebyl vyhotoven - ukázalo se totiÏ, Ïe je velmi obtíÏ-

né tuto skuteãnost dokázat. PÛsobnost smûrnice podrobnûji
vymezují v˘‰e uvedené nezávazné Interpretaãní dokumenty
a v souãasné dobû se tak pfiesnûji dûje prostfiednictvím postup-
nû vydávan˘ch Rozhodnutí Komise o postupu prokazování
shody jednotliv˘ch skupin stavebních v˘robkÛ. Smûrnice a její
provádûcí pfiedpisy pfiedstavují pomûrnû rozsáhl˘ legislativní
soubor,

• Smûrnice CPD jako jediná ze smûrnic nového pfiístupu zavádí
institut evropsk˘ch technick˘ch schválení jako technickou spe-
cifikaci pro pfiípady, kdy neexistují harmonizované (popfi. uzna-
né) národní technické normy nebo se s nimi v nejbliÏ‰í dobû -
vût‰inou u minoritních skupin v˘robkÛ – nepoãítá.  

5.2.3 Harmonizované technické specifikace

Stavební v˘robky mohou nést oznaãení shody CE a b˘t uvedeny na
jednotn˘ trh pouze tehdy, jsou-li v souladu s harmonizovan˘mi tech-
nick˘mi specifikacemi, takÏe uplatnûní smûrnice je na existenci tûch-
to specifikací závislé.
Technické specifikace vznikají následujícím postupem:
V první fázi se vychází z Interpretaãních dokumentÛ k CPD, k dal‰í-
mu rozpracování tûchto poÏadavkÛ na jednotlivé skupiny staveb-
ních v˘robkÛ dochází v Rozhodnutích Komise o postupech proka-
zování shody pro urãitou skupinu v˘robkÛ. Rozhodnutí Komise jsou
pak podkladem pro udûlení mandátÛ Komise evropsk˘m normali-
zaãním orgánÛm CEN/CENELEC k vypracování harmonizovan˘ch
evropsk˘ch norem, nebo pro udûlení mandátÛ Evropské organiza-
ci pro technické schvalování EOTA k vypracování tzv. fiídících poky-
nÛ (metodik) pro evropská technická schválení (ETAG).  
Obecné poÏadavky uvedené ve smûrnici 89/106/EHS jsou podrob-
nû specifikovány v ‰esti tzv. Interpretaãních dokumentech (dále ID)
a publikovány ve sdûlení Komise 94/C 62/01 ke smûrnici Rady
89/106/EHS: 
• ID ã. 1: Mechanická odolnost a stabilita
• ID ã. 2: PoÏární bezpeãnost
• ID ã. 3: Hygiena, ochrana zdraví a Ïivotního prostfiedí
• ID ã. 4: Bezpeãnost pfii uÏívání
• ID ã. 5: Ochrana proti hluku
• ID ã. 6: Úspora energie a ochrana tepla

5.3 Klasifikace reakce 
stavebních v˘robkÛ na oheÀ
Problémy spojené s CPD jsou podrobnûji fie‰eny v tzv.  pokynech
Stálého v˘boru pro stavebnictví (Guide A aÏ L), které jsou návodem
jak v jednotliv˘ch pfiípadech postupovat. Tyto pokyny nejsou práv-
ními v˘klady smûrnice, nejsou právnû závazné a Ïádn˘m zpÛso-
bem neupravují nebo nemûní smûrnici. Pokud obsahují postupy,
nevyluãuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou mûrou
vyhovovat smûrnici.
Z hlediska problematiky poÏární bezpeãnosti je dÛleÏit˘ pokyn G -
Evropsk˘ klasifikaãní systém pro reakci stavebních v˘robkÛ na oheÀ,
na základû nûhoÏ byla vypracována, schválena a publikována  EN
13 501-1, která byla do soustavy âSN zavedena v ãervenci 2003.

Tato norma klasifikuje samostatnû stavební v˘robky mimo podla-
hovin a samostatnû podlahoviny. Obû skupiny jsou klasifikovány do
tûchto tfiíd: A1, A2, B, C, D, E, F.

Tfiída A1 zahrnuje v podstatû nehofilavé materiály a tfiída F pfiedsta-
vuje, Ïe Ïádn˘ ukazatel není stanoven, tudíÏ hofilavost v˘robku není
urãena. Tfiídy pro podlahoviny jsou odli‰eny indexem fl (floor).

Klasifikaãní systém podle reakce na oheÀ je zaloÏen na kritériích
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pfiedstavovan˘ch mezními hodnotami ukazatelÛ charakteristik pro
jednotlivé tfiídy.
U nûkter˘ch tfiíd se vedle oznaãení A1 aÏ F uvádí doplÀková klasifi-
kace. Ta charakterizuje tvorbu koufie (s) a hofiící kapky/ãástice(d),
napfi.: A2-s1,d0.

Tento systém klasifikace je zaloÏen na zkou‰kách provádûn˘ch
podle pûti evropsk˘ch norem:
• âSN EN ISO 1182: 2002 (73 0882)  Zkou‰ení reakce staveb-

ních v˘robkÛ na oheÀ - Zkou‰ka nehofilavosti
• âSN EN ISO 1716: 2002 (73 0882) Zkou‰ení reakce stavebních

v˘robkÛ na oheÀ -Stanovení spalného tepla

• âSN EN 13823: 2002 (73 0881) Zkou‰ení reakce stavebních
v˘robkÛ na oheÀ – Stavební v˘robky kromû podlahov˘ch krytin
vystavené tepelnému úãinku jednotlivého hofiícího pfiedmûtu jed-
notliv˘m hofiícím pfiedmûtem" (SBI)

• âSN  EN ISO 11925-2: 2002  (73 0884) Zkou‰ení reakce na oheÀ
-  Zápalnost stavebních v˘robkÛ vystaven˘ch pfiímému pÛso-
bení plamene - âást 2: Zkou‰ka mal˘m zdrojem plamene

• âSN EN ISO 9239-1: 2002 (73 0888) Zkou‰ení reakce podla-
hov˘ch krytin na oheÀ 
âást 1:Stanovení chování pfii hofiení uÏitím zdroje sálavého tepla 

Pro srozumitelnost dal‰ího textu je vhodné uvést nejdfiíve nûkteré
definice objasÀující terminologii pouÏitou v klasifikaãní normû: 
• Stejnorod˘ v˘robek je v˘robek obsahující pouze jeden mate-

riál a tento materiál má stejnou objemovou hmotnost a sloÏení
v celém svém objemu, 

• nestejnorod˘ v˘robek je v˘robek, kter˘ nevyhovuje poÏadav-
kÛm na stejnorod˘ v˘robek. Je to v˘robek sloÏen˘ z jedné nebo
více sloÏek, které jsou podstatné nebo nepodstatné, 

• podstatná sloÏka je materiál, kter˘ tvofií v˘znamnou ãást nestej-
norodého v˘robku. Za podstatnou sloÏku je povaÏována vrstva
o plo‰né hmotnosti ≥ 1,0 kg/m2 nebo tlou‰Èky ≥ 1,0 mm, 

• nepodstatná sloÏka je materiál, kter˘ netvofií v˘znamnou ãást
nestejnorodého v˘robku. Za nepodstatnou sloÏku je povaÏová-
na vrstva o plo‰né hmotnosti ≤ 1,0 kg/m2 nebo tlou‰Èky ≤ 1,0
mm, 

• vnitfiní nepodstatná sloÏka je nepodstatná sloÏka, která je pfie-
kryta z obou stran nejménû jednou podstatnou sloÏkou, 

• vnûj‰í nepodstatná sloÏka je nepodstatná sloÏka, která není
na jedné stranû pfiekryta podstatnou sloÏkou, 

• podlahová krytina je vrchní vrstva/vrstvy podlah a zahrnuje
jakoukoliv povrchovou vrstvu spoleãnû spfiípadn˘m podkladem,
podloÏkou, mezivrstvami a lepidly. 

Tyto pojmy budou dále vyuÏity pfii objasnûní postupu klasifikace sta-
vebních v˘robkÛ.

Pro sníÏení poãtu pro klasifikaci potfiebn˘ch zkou‰ek byly v normû
EN 13238:2001 "Zkou‰ení reakce stavebních v˘robkÛ na oheÀ -
Postupy kondicionování aobecná pravidla pro v˘bûr podkladÛ" nor-
malizovány reprezentativní podklady a typické zpÛsoby uchycení.
ZáleÏí v‰ak na zadavateli zkou‰ek, zda si vybere nûkter˘ z normo-
v˘ch podkladÛ nebo bude trvat na jiném vnormû neuvedeném. Vpfií-
padû zkou‰ky na nenormovém podkladu bude klasifikace platit
pouze pro pouÏití tohoto podkladu.

Pro klasifikaci stavebních v˘robkÛ podle jejich reakce na oheÀ se
zkou‰í podle následujícího postupu:

Tfiída E
V˘robek, kter˘ má b˘t klasifikován do tfiídy E, se musí zkou‰et podle
âSN EN ISO 11925-2 pfii pÛsobení plamene po dobu 15 s.

Tfiídy D, C, B
V˘robek, kter˘ má b˘t klasifikován do tfiíd D, Cnebo B, se musí zkou-
‰et podle âSN EN ISO 11925-2 pfii pÛsobení plamene po dobu 30 s.
V˘robek, kter˘ vyhoví poÏadavkÛm stanoven˘m na v˘sledky zkou‰-
ky podle âSN EN ISO 11925-2, se musí dále zkou‰et podle âSN
EN 13823.

Tfiídy A2, A1
• Stejnorodé v˘robky
V˘robek, kter˘ má b˘t klasifikován do tfiídy A1, se musí zkou‰et podle
âSN EN ISO 1182 a podle âSN EN ISO 1716.
V˘robek, kter˘ má b˘t klasifikován do tfiídy A2, se musí zkou‰et buì
podle âSN EN ISO 1182 nebo podle âSN EN ISO 1716.
• Nestejnorodé v˘robky
KaÏdá podstatná sloÏka nestejnorodého v˘robku, kter˘ má b˘t kla-
sifikován do tfiídy A1, se musí zkou‰et samostatnû podle âSN EN
ISO 1182 a podle âSN EN ISO 1716. Navíc kaÏd˘ v˘robek obsa-
hující vnûj‰í nepodstatnou sloÏku a vyhovující kriteriu PCS se musí
dále zkou‰et podle âSN EN 13823.
KaÏdá podstatná sloÏka nestejnorodého v˘robku, kter˘ má b˘t kla-
sifikován do tfiídy A2 se musí zkou‰et samostatnû buì podle âSN
EN ISO 1182, nebo podle âSN EN ISO 1716 .
Nepodstatné sloÏky nestejnorodého v˘robku se musí zkou‰et samo-
statnû, a to pouze podle âSN EN ISO 1716.

Tfiída A2
V‰echny v˘robky, které mají b˘t klasifikovány do tfiídy A2, se musí
zkou‰et navíc podle âSN EN 13823.

Klasifikace s1, s2, s3 podle v˘voje koufie
Klasifikace s1, s2 a s3 se odvozují z dat namûfien˘ch pfii zkou‰ce
podle EN 13823.

Klasifikace d0, d1, d2 podle odpadávajících hofiících kapek/ãástic
Klasifikace d0, d1 a d2 se odvozují z pozorování odkapávajících hofií-
cích kapek nebo ãástic, a to: 

• pro tfiídu E pfii zkou‰ce podle âSN EN ISO 11925-2 (d2) 
• pro tfiídy B, C a D pfii zkou‰ce podle âSN EN ISO 11925-2 
• a zkou‰ce podle âSN EN 13823 (d0, d1, d2) 
• pro tfiídu A2 pfii zkou‰ce podle âSN EN 13823 (d0, d1, d2) 

V dále uvedené tabulce 2 jsou pouÏívány symboly, které je tfieba
popsat. Charakteristiky, kter˘mi se reakce na oheÀ urãuje a které
jsou definovány s pfiihlédnutím k pfiíslu‰né normalizované zku‰eb-
ní metodû, jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 - Pfiehled pfiifiazen˘ch symbolÛ jednotliv˘m 
charakteristikám
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Symbol  Charakteristika

� T VzrÛst teploty

� m Úbytek hmotnosti

T Doba trvání hofiení

PCS Spalné teplo

FIGRA Rychlost ‰ífiení ohnû

THR600s Celkové uvolÀování tepla

LFS Postranní roz‰ífiení ohnû

SMOGRA Rychlost v˘vinu koufie 

TSP600s Celková tvorba koufie

FS ·ífiení plamene
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Tfiída Zku‰ební metoda Klasifikaãní kritéria Pfiídatná klasifikace

A1 âSN EN ISO 1182 (1) �T � 30 °C; a

�m � 50 %; a -

a tf = 0 (i.e. Ïádné trvalé plamenné hofiení)

âSN EN ISO 1716 PCS � 2,0 MJ/kg (1) a

PCS � 2,0 MJ/kg (2) (2a)  a -

PCS � 1,4 MJ/m2 (3) a

PCS � 2,0 MJ/kg (4)

A2 âSN EN ISO 1182 (1) �T � 50 °C; a

�m � 50 %; a -

Nebo tf � 20s

âSN EN ISO 1716 PCS � 3,0 MJ/kg (1) a

PCS � 4,0 MJ/m2 (2) a -

PCS � 4,0 MJ/m2 (3) a

PCS � 3,0 MJ/kg (4)

âSN EN 13823 FIGRA � 120 W/s a

LFS < hrana zku‰ebního tûlesa a V˘voj koufie(5) a

THR600s �7,5 MJ plamennû hofiící kapky/ãástice (6)

B âSN EN 13823 FIGRA � 120 W/s a

LFS < hrana zku‰ebního tûlesa a V˘voj koufie(5) a

THR600s � 7,5 MJ plamennû hofiící kapky/ãástice (6)

âSN EN ISO 11925-2 (8): Fs � 150mm do 60 s

Vystavení = 30 s

C âSN EN 13823 FIGRA � 250 W/s a

LFS < hrana zku‰ebního tûlesa a V˘voj koufie(5) a

A THR600s � 15 MJ plamennû hofiící kapky/ãástice (6)

âSN EN ISO 11925-2 (8): Fs � 150mm do 60 s

Vystavení = 30 s

D âSN EN 13823 FIGRA � 750 W/s

A V˘voj koufie(5) a

âSN EN ISO 11925-2 (8): Fs� 150mm do 60 s plamennû hofiící kapky/ãástice (6)

Vystavení = 30 s

E âSN EN ISO 11925-2 (8): Fs � 150mm do 20 s

Vystavení = 15 s Plamennû hofiící kapky/ãástice (7)

F Îádné poÏadavky na chování

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ

Tabulka 2 – Tfiídy reakce na oheÀ pro stavební v˘robky kromû podlahov˘ch krytin

(1) Pro stejnorodé v˘robky a podstatné sloÏky nestejnorod˘ch v˘robkÛ
(2) Pro jakoukoliv vnûj‰í nepodstatnou sloÏku nestejnorod˘ch v˘robkÛ
(2a) Alternativnû, jakákoliv vnûj‰í nepodstatná sloÏka, vykazující PCS < 2,0 MJ/m2,

v˘robku splÀujícího následující kritéria EN 13823: FIGRA � 20 W/s, a LFS <
hrana zku‰ebního tûlesa, a THR600s � 4,0 MJ, a s1, a d0

(3) Pro jakoukoliv vnitfiní nepodstatnou sloÏku nehomogenních v˘robkÛ
(4) Pro v˘robek jako celek
(5) V poslední fázi v˘voje zku‰ební metody bylo upraven systém mûfiení koufie.

Pochopení v‰ech následkÛ této úpravy vyÏaduje dal‰í ‰etfiení. Tato mohou
vyvolat zmûnu limitních hodnot a/nebo parametrÛ pro hodnocení v˘voje koufie.

s1 = SMOGRA � 30m2/s2 a TSP600s � 50m2

s2 = SMOGRA � 180m2/s2 a TSP600s � 200m2

s3 = ne s1 nebo s2

(6) d0 = Îádné plamennû hofiící kapky/ãástice pfii zkou‰ce podle EN 13823 do 600 s;
d1 = Îádné déle neÏ 10 s plamennû hofiící kapky/ãástice pfii zkou‰ce podle EN
13823 do 600 s;
d2 = ne d0 nebo d1;
Zapálení papíru pfii zkou‰ce podle prEN ISO 11925-2 má za následek klasifika-
ci d2.

(7) Vyhoví = Ïádné zapálení papíru (Ïádná klasifikace);
Nevyhoví = zapálení papíru (klasifikace d2)

(8) Pfii pÛsobení plamene na plochu, a kde to odpovídá pouÏití v˘robku v praxi, i pfii
pÛsobení na hranu.
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5.4 Pokyny pro pfiímou 
a roz‰ífienou aplikaci
Tabulka 3 uvádí pfiíklady parametrÛ v˘robku a koncové aplikace,
které je nutné uvaÏovat pfii zpracování pravidel pro pfiímou a roz-
‰ífienou aplikaci. JestliÏe se zjistí dal‰í parametry dÛleÏité pro kon-
krétní v˘robek (skupinu), musí b˘t rovnûÏ vzaty v úvahu.

Technické pfiedpisy v˘robcÛ musí stanovit parametry koncové apli-
kace konkrétního v˘robku (skupiny), které mohou pfii poÏárních
zkou‰kách ovlivnit v˘sledky zkou‰ek reakce na oheÀ.

Tabulka 3 – Pfiíklady parametrÛ v˘robku a koncové aplikace (v˘ãet
není vyãerpávající)

5.4.1 Obecné principy pfiímé aplikace

Pro stanovení a zavedení pravidel pro pfiímou aplikaci existují dvû
moÏnosti. První z nich je postup, kdy jsou pravidla vypracována
napfiíklad v˘robkovou komisí TC CEN (nebo EOTA WG) ve spo-
lupráci s CEN TC 127 a tato pravidla jsou pak zaãlenûna do har-
monizovaného technického pfiedpisu. Tato pravidla/meze mohou
pak aplikovat v‰ichni uÏivatelé tohoto technického pfiedpisu. Dru-
hou moÏností je, Ïe si jednotliv˘ v˘robce pfii chybûjících pravi-
dlech/mezích zaãlenûn˘ch do technického pfiedpisu vypracuje
vlastní pravidla/meze pro svÛj v˘robek nebo skupinu v˘robkÛ. Tato
pravidla/meze pak platí pouze pro tohoto v˘robce. V takovém pfií-
padû musí v‰ak v˘robce postupovat podle pokynÛ uveden˘ch
v tomto dokumentu. 

Pfii vypracování pravidel pro pfiímou aplikaci je dÛleÏitá koncepce
"nejhor‰ího" chování. Znamená to, Ïe jakákoliv zmûna parametrÛ
v˘robku nebo koncové aplikace, smûfiující ke zlep‰ení poÏárního
chování, mÛÏe b˘t pomûrnû snadno aplikována. Zmûny smûfiují-
cí ke zhor‰ení poÏárního chování je nutno realizovat s opatrností,
aby se zajistilo, Ïe nedojde k takovému zhor‰ení poÏárního cho-
vání v˘robku, které by mohlo znamenat sníÏení tfiídy nebo klasifi-
kace. V‰echny parametry poÏárního chování se musí posuzovat
samostatnû.

Pravidla pro pfiímou aplikaci mohou platit pro jednotliv˘ v˘robek
nebo pro skupinu v˘robkÛ pfii jejich koneãné aplikaci. 

5.4.2 Obecné principy roz‰ífiené aplikace

Existují dvû moÏnosti stanovení pravidel pro roz‰ífienou aplikaci:
• pomocí v˘sledkÛ doplÀkov˘ch zkou‰ek, které spolu s v˘sledky

pÛvodních zkou‰ek umoÏÀují zváÏení vût‰ího rozsahu jednoho
nebo více parametrÛ v˘robku a jeho koncové aplikace,

• pomocí v˘sledkÛ zkou‰ek a v˘poãtÛ, udávajících vztah mezi
parametry v˘robku a jeho koncové aplikace a poÏárním chová-
ním.

Pfiedpokládá se, Ïe se zmûní pouze jeden parametr v˘robku/kon-
cové aplikace a Ïe ostatní parametry zÛstanou konstantní, pfiiãemÏ
existuje v˘sledek pÛvodní zkou‰ky s jednou hodnotou parametru
v˘robku/koncové aplikace.

Není-li znám vztah mezi poÏárním chováním a parametrem v˘rob-
ku/koncové aplikace, uskuteãní se zkou‰ky s nûkolika variantami
v˘robku, aby se zhodnotil úpln˘ rozsah parametru v˘robku/kon-
cové aplikace, pro nûjÏ se roz‰ífiená aplikace poÏaduje, a aby se
tento vztah zjistil. Podle tohoto vztahu je pak moÏno odhadnout
rÛzné stupnû poÏárního chování jako funkci parametru v˘rob-
ku/koncové aplikace, a tedy i stupeÀ klasifikace.

JestliÏe pro v˘robek nebo skupinu v˘robkÛ existuje pravidlo pro
vztah mezi parametrem v˘robku/ koncové aplikace a poÏárním
chováním (pfiímá aplikace), je moÏné optimalizovat doplÀkové
zkou‰ky jako funkci oãekávaného v˘sledku klasifikace následo-
vnû:
• jestliÏe je známo, Ïe se parametr poÏárního chování zmûní zná-

m˘m smûrem spolu se zmûnou parametrÛ v˘robku/koncové apli-
kace, mÛÏe se zkou‰ka uskuteãnit s parametrem, jehoÏ varian-
ty poskytly nejniÏ‰í (nejhor‰í) klasifikaci tohoto v˘robku a/nebo
jeho koncové aplikace,

•  jestliÏe je známo, Ïe se poÏární chování zmûní spolu se zmûnou
parametru v˘robku/koncové aplikace av‰ak vzájemn˘ vztah není
znám, musí b˘t poãet doplÀkov˘ch zkou‰ek dostateãn˘ pro defi-
nování tohoto vztahu (dostateãn˘ poãet znamená, Ïe vzájemn˘
vztah je plnû definován v celém pfiíslu‰ném rozsahu variant para-
metru). Pro vût‰inu vztahÛ to bude vyÏadovat nejménû dva
doplÀkové v˘sledky zkou‰ek.

Stanoven˘ vztah mÛÏe b˘t pouÏit pro urãení hodnoty parametrÛ
poÏárního chování, pouÏívan˘ch pro klasifikaci jakéhokoliv v˘rob-
ku nebo skupiny v˘robkÛ, jichÏ se tento vztah t˘ká.

Zmûní-li se více neÏ jeden parametr v˘robku nebo koncové apli-
kace a není-li znám typ vztahu, je nutné odhadnout potfiebné zkou‰-
ky podle experimentálního programu nebo empirick˘m pfiístupem.
Pak se uskuteãní podrobnûj‰í série zkou‰ek pro stanovení vztahu
mezi tûmito parametry a poÏárním chováním.

Studie tohoto vztahu vyplyne z pfiím˘ch zkou‰ek podle evropsk˘ch
norem, jako jsou EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN 13823, EN ISO
11925-2 a EN ISO 9239-1.

Není-li typ vztahu mezi poÏárním chováním a parametrem v˘rob-
ku/koncové aplikace znám, je nutno uskuteãnit sérii zkou‰ek. Zku-
‰ební sérii je moÏno rozdûlit do dvou ãástí; prvním v˘sledkem jsou
údaje o typu vztahu (kvalitativní v˘sledek), druh˘m jsou úplné infor-
mace o vztahu (matematická rovnice), pokud jsou poÏadovány.

Pfii pouÏití prostého pfiístupu je nutné vést v patrnosti, Ïe v˘sled-
né vztahy platí pouze pro konkrétní hodnotu jin˘ch parametrÛ, které
zÛstávaly pfii zkou‰ce konstantní. Úplnûj‰í obraz s men‰ím potfieb-
n˘m mnoÏstvím zkou‰ek lze obdrÏet pfii pouÏití statistick˘ch pro-
gramov˘ch zku‰ebních metod.

Parametry v˘robku Parametry koncové aplikace 

Tlou‰Èka Podklad nebo spodní konstrukce
Objemová hmotnost ZpÛsob osazení (napfi. pfiímo na
(nebo pfiíbuzn˘ parametr, podklad, na dfievûn˘ rám)
napfi. hmotnost/m2)
Barva ZpÛsob upevnûní (napfi. lepidlo, 

vzájemná vzdálenost a druh 
upevÀovacích prostfiedkÛ 
(‰rouby, hfiebíky atd.))

Povrchov˘ nátûr/úprava Druh a poloha stykÛ
SloÏení v˘robku Existence vzduchov˘ch mezer
Geometrie a struktura, Orientace a geometrie v˘robku
tvar v˘robku, poãet 
a sloÏení vrstev, …

Vystavení tepelnému pÛsobení

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ
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5.5 Materiálové skladby vnûj‰ích
tepelnû izolaãních kompozitních
systémÛ ETICS
ETICS je pfiímo na stavbû uplatÀovan˘ systém z prÛmyslovû zho-
toven˘ch v˘robkÛ, dodávan˘ v˘robcem jako ucelen˘ systém obsa-
hující nejménû následující souãásti, jeÏ byly v˘robcem systému
speciálnû vybrány pro systém a podklad :

• v systému specifikovanou lepící hmotu a specifikované mecha-
nicky kotvící prvky,

• specifikovan˘ tepelnû izolaãní materiál,
• v systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrs-

tev, kde nejménû jedna obsahuje v˘ztuÏ,
• v systému specifikovanou v˘ztuÏ,
• v systému specifikovanou koneãnou povrchovou úpravu, která

mÛÏe zahrnovat dekorativní vrstvu.
ETICS je pfiipevnûn˘ k podkladu lepením a nebo mechanick˘m
kotvením. Jeho vrstva tepelné izolace je bezprostfiednû spojena
s vnûj‰ími vrstvami bez mezilehlé vzduchové mezery.

Obr. 1  ¤ez  tepelnû izolaãním systémem ETICS

Tepelnû izolaãní materiál je jednou z urãujících souãástí ETICS,
dodávan˘ ve formû desek (tzv. fasádní tepelnû izolaãní desky).
V˘robce charakterizuje tyto desky technick˘mi materiálov˘mi vlast-
nostmi, charakterem povrchu a tvarováním okrajÛ desek. Tepel-
né izolace pro ETICS jsou vysoce izolaãnû úãinné materiály se
souãinitelem tepelné vodivosti � niÏ‰ím neÏ 0,05 W/(m.K). Nej-
bûÏnûj‰í jsou desky z fasádního expandovaného polystyrenu EPS,
desky z pojen˘ch minerálních vláken MW nebo MW-L (lamelové)
a desky z extrudovaného polystyrenu XPS.

Jednou z nejdostupnûj‰ích tepeln˘ch izolací je expandovan˘ polys-
tyren EPS. Pro tepelnû izolaãní systémy  není dovoleno pouÏívat
EPS bez pfiídavku zhá‰edla ani recyklovan˘ EPS, jehoÏ souãástí
b˘vají drcené obaly. V ETICS se pfiedepisují fasádní desky z tuhé-
ho stabilizovaného samozhá‰ivého EPS, kter˘ má objemovou
hmotnost v rozmezí 15 aÏ 25 kg/m3 a kter˘ vyhovuje dan˘m poÏa-
davkÛm, které vycházejí z âSN EN 13163:2002.
Pfii aplikacích XPS je nutné zohlednit jeho objemové zmûny, které
jsou vût‰í neÏ u EPS. Proto se doporuãuje pouÏívat desky XPS
v˘hradnû doplÀkovû  v men‰ích plochách,zejména u soklu.

Pfii pouÏití desek z minerální  vlny je tfieba vylouãit bûÏné v˘robky
a v˘hradnû aplikovat speciální tuhé fasádní desky MW. Ty jsou
tûÏ‰í neÏ polystyrénové tepelné izolace a mají objemovou hmot-
nost 100 aÏ 150 kg/m3.PoÏadavky na vlastnosti vychází z âSN EN
13162:2002.  Kromû desek z minerální vlny s podéln˘mi vlákny se
uÏívají také lamelové desky z minerální vlny s vlákny kolm˘mi na
povrch, které jsou odolnûj‰í v tlaku a mají men‰í rozlupãivost. Desky
MW mají tepelnû izolaãní vlastnosti podobné jako polystyrénové
izolace. 
ETICS je na stavební konstrukci vystaven zatíÏení a proto je nutné
ho pfiipevnit k podkladu tak, aby  v prÛbûhu Ïivotnosti  byla zaji‰-
tûna bezpeãnost a stabilita a vylouãily se poruchy. Vût‰inou se
k podkladu pfiipevÀuje pouze tepelná izolace. ETICS se pfiipevÀují
lepením, lepením a hmoÏdinkami, upevÀujícími li‰tami zároveÀ
s bodov˘m lepením, nebo upevÀujícími li‰tami zároveÀ s bodov˘m
lepením a hmoÏdinkami. Poslední dva uvedené zpÛsoby se v âR
témûfi nepouÏívají. Nejãastûji pouÏívaná lepicí hmota je suchá
hmota v prá‰kové formû s pojivem na bázi cementu, která se pfied
zpracováním rozmíchá s pfiedepsan˘m mnoÏstvím vody. PouÏití
hmoÏdinek buì doplÀuje lepení nebo pfiímo zaji‰Èuje pfiipevnûní
(pfii souãasném konstrukãním lepení).

Na zaji‰tûní mechanick˘ch vlastností, stability a Ïivotnosti ETICS
má zásadní vliv základní vrstva. Naná‰í se pfiímo na vnûj‰í povrch
tepelné izolace v jedné nebo více vrstvách stûrkové hmoty. Ales-
poÀ jedna vrstva obsahuje vyztuÏení, které musí b˘t provedeno
v celé plo‰e zateplení a v místech zv˘‰eného namáhání se zesi-
luje. Stûrková hmota pro vytváfiení základní vrstvy zaji‰Èuje spolu-
pÛsobení mezi vrstvou tepelné izolace, vyztuÏením a povrchovou
úpravou a musí vykazovat poÏadovanou pfiídrÏnost k izolaci. Vyz-
tuÏení je obvykle tvofieno síÈovinou ze skeln˘ch vláken s rozmû-
rem oka nejménû 3mm, povrchovû chránûnou proti pÛsobení alka-
lického prostfiedí.

Povrchové úpravy plní jednak funkci ochrannou tím, Ïe dlouhodo-
bû chrání ostatní sloÏky ETICS a tím i obvodov˘ plá‰È proti povû-
trnostním vlivÛm a jednak funkci dekorativní. U povrchov˘ch úprav
je poÏadována odolnost proti pÛsobení vody, mrazu a náhl˘ch tep-
lotních zmûn, pfiídrÏnost, propustnost pro vodní páru, odolnost proti
rázu a ne‰ífiení plamene. Povrchové úpravy se v zásadû provádûjí
jako omítky a nebo obklady. U ETICS jsou  nejãastûji pouÏívány
omítky, které mohou b˘t pouÏívány v rÛzn˘ch variantách, napfi.

1. Podklad 5. Tepelnû izolaãní desky

6. HmoÏdinky

7. Základní vrstva

8. Peneraãní mezivrstva

9. Koneãná povrchová úprava

2. Penetrace podkladu

3. Základní li‰ta

4. Lepicí hmota

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ
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podle objemové hmotnosti, tlou‰Èky struktury atd. Základní vari-
anty jsou v‰ak odvozeny podle pouÏit˘ch pojivov˘ch sloÏek a exi-
stují tyto ãtyfii základní:
• omítky disperzní, kde hlavní pojivovou sloÏku tvofií disperze syn-

tetického polymeru ve vodû,
• omítky silikátové, kde pfievaÏujícím pojivem je anorganické dra-

selné vodní sklo,
• omítky silikonové a silikon-disperzní, kde pojivovou sloÏkou je

kombinace disperze syntetického polymeru ve vodû a emulze
silikonové pryskyfiice,

• omítky minerální, kde pojivovou sloÏkou je cement a vápenn˘
hydrát.

5.6 Návrh na zkou‰ení reakce na
oheÀ kompozitních systémÛ vnûj‰í
tepelné izolace s omítkou (ETICS)
podle ETAG 004
5.6.1 Zkou‰ení podle âSN EN ISO 1182

Tato zku‰ební metoda platí pro tfiídu A1 a A2.

Touto metodou se zkou‰í pouze stejnorodé podstatné sloÏky v˘rob-
ku. Podstatné sloÏky jsou definovány tlou‰Èkou (> 1 mm) a/nebo
hmotností na jednotku plochy (>1 kg/m2).

Jako podstatná sloÏka se posuzuje izolaãní v˘robek a omítka.

Pro tuto zku‰ební metodu jsou dÛleÏité tyto parametry: sloÏení,
objemová hmotnost.

1. Izolaãní v˘robek
Pro ETICS, u nichÏ se pfiedpokládá klasifikace A1 nebo A2,  vyho-
ví kriteriím pouze minerální vlna. 

2. Vnûj‰í souvrství
Podle druhu pojiva se omítky dûlí na anorganické (vápeno-cemen-
tová pojiva, kfiemiãitanová pojiva) a organické (silikonová prysky-
fiiãná pojiva, pojiva ze syntetické pryskyfiice). Pro zkou‰ení v‰ech
vnûj‰ích souvrství – organick˘ch i neorganick˘ch – se zku‰ební
prvek opatfií vnûj‰ím souvrstvím sestávajícím ze základní vrstvy
(stûrkov˘ tmel a sklenûná síÈovina) a omítky. V˘sledek zkou‰ky lze
roz‰ífiit na v‰echny varianty s odpovídajícím vnûj‰ím souvrstvím
s men‰ím obsahem organick˘ch souãástí.

Tím, Ïe omítka je podstatná sloÏka ETICS, ovlivÀuje její hodnocení
podle âSN EN ISO 1182, moÏné koneãné zatfiídûní ETICS do tfiíd
reakce na oheÀ A1 resp. A2. Z tohoto dÛvodu byly provedeny zkou‰-
ky nehofilavosti omítek ve v‰ech ãtyfiech základních variantách
(obr.2).

5.6.2 Zkou‰ení podle EN ISO 1716

Tato zku‰ební metoda platí pro tfiídu A1 a A2.

Touto metodou se zkou‰í v‰echny stejnorodé podstatné sloÏky
ETICS.

Pro tuto zku‰ební metodu jsou dÛleÏité tyto parametry: sloÏení (pfii
v˘poãtu hodnoty PCS je rozhodující objemová hmotnost nebo
hmotnost na jednotku plochy). Pfii zkou‰ce podle EN ISO 1716 se
neposuzuje mechanické pfiipevnûní ani doplÀkové materiály.

Zkou‰í se v‰echny podstatné sloÏky variant s rozdíln˘m sloÏením.
Podstatné sloÏky, li‰ící se pouze velikostí organického obsahu (ale
mající stejn˘ základní komponent nebo pojivo), se zkou‰í s maxi-
málním mnoÏstvím organického obsahu. V˘sledek zkou‰ky je
moÏno roz‰ífiit na v‰echny varianty se stejn˘m sloÏením a s men-
‰ím mnoÏstvím organick˘ch pfiísad. 

Pfii v˘poãtu hodnoty PCS vztaÏené na jednotku plochy je nutno
zváÏit pouÏití varianty, poskytující nejvy‰‰í hodnotu PCS.

Analogicky jako u zkou‰ek nehofilavosti byly provedeny zkou‰ky
základních variant omítek na spalné teplo podle âSN EN ISO 1716.  

5.6.3 Zkou‰ení podle EN 13823 (zkou‰ka SBI)

Tato zku‰ební metoda platí pro tfiídu A2, B, C a D (v nûkter˘ch pfií-
padech i pro A1).

Touto zku‰ební metodou se zkou‰í celá sestava ETICS. Systém
se pfiipevní na podklad, pfiedstavující podklad na nûmÏ je systém
pfiipevnûn pfii koncové aplikaci (viz EN 13238). Pfiipevnûní se usku-
teãní buì pomocí lepicích hmot pouÏívan˘ch pfii koncové aplikaci,
nebo v pfiípadû v˘luãnû mechanického pfiipevnûní pomocí mecha-
nick˘ch upevÀovacích prostfiedkÛ pouÏívan˘ch pfii koncové apli-
kaci. PouÏijí-li se lepicí hmoty, platí v˘sledek zkou‰ky i pro mecha-
nické pfiipevnûní. PouÏije-li se v˘luãnû mechanické pfiipevnûní
s plastov˘mi trny, platí v˘sledek zkou‰ky i pro trny kovové. 

Maximální tlou‰Èka zku‰ebního vzorku vãetnû podkladu je 200 mm.

DÛleÏité parametry:  Druh a mnoÏství lepicí hmoty, druh, tlou‰Èka
a objemová hmotnost tepelnû izolaãního materiálu, druh, pojivo
a tlou‰Èka vnûj‰ího souvrství, mnoÏství organického obsahu ve
vnûj‰ím souvrství, druh vyztuÏení, druh a mnoÏství omítky.

V principu je nutno najít uspofiádání vzorku, které tvofií nejhor‰í pfií-
pad z hlediska zku‰ebních v˘sledkÛ reakce na oheÀ. Pfii zku‰eb-
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Obr. 2  Zafiízení pro zkou‰ení nehofilavosti podle âSN EN ISO 1182
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ní metodû podle EN 13823 se zji‰Èuje intenzita uvolÀování ener-
gie, celková uvolnûná energie, pfiíãné ‰ífiení plamene, intenzita
vyvíjení koufie, celkov˘ vyvinut˘ koufi a hofiící kapky. Podle moÏ-
ného pÛsobení izolaãního materiálu se následující návrhy rozdû-
lují na izolaãní materiály umoÏÀující klasifikaci A1 a A2 a na izo-
laãní materiály pro klasifikaci  B, C, D a E.

Pfii zhotovení zku‰ebního vzorku se pouÏije izolaãní v˘robek s nej-
vy‰‰í tlou‰Èkou, objemovou hmotností a organick˘m obsahem. 

Organické a anorganické omítky se posuzují ve v‰ech sv˘ch vari-
antách (kompletní soustava tfií jednotliv˘ch zkou‰ek). Vnûj‰í sou-
vrství se zkou‰í s nejvût‰ím organick˘m obsahem (obsah v‰ech
organick˘ch pfiísad je moÏno kontrolovat podle sloÏení omítek,
nebo zji‰tûním ztráty Ïhnutím, nebo podle ãisté v˘hfievnosti). 

U omítek, jejichÏ rozdíly v tlou‰Èce jsou dány velikostí zrna, se zkou-
‰í pouze jedna, informativní zkou‰kou urãená, tlou‰Èka  a v˘sle-
dek zkou‰ky platí pro v‰echny ostatní velikosti zrn. 
U vnûj‰ího souvrství s organick˘m obsahem nejv˘‰e 5%, se dopo-
ruãuje pro zku‰ební vzorek pouze nejmen‰í tlou‰Èka. V˘sledek
zkou‰ky pak platí pro v‰echny vût‰í tlou‰Èky. Pokud má takové
vnûj‰í souvrství organick˘ obsah vût‰í neÏ 5%, pouÏije se pfii zho-
tovení vzorku nejmen‰í a nejvût‰í tlou‰Èka. 

Vliv druhu pojiva se pokládá za zanedbateln˘. Za dÛleÏitou se
pokládá pouze velikost organického obsahu. Pfii zhotovení zku-
‰ebního vzorku se proto pouÏije lepicí hmota s nejvy‰‰ím orga-
nick˘m obsahem. Pro zku‰ební vzorky se pouÏije maximální mnoÏ-
ství lepidla.

Vzorek se zhotoví vãetnû vyztuÏení, které bude pouÏito i pfii kon-
cové aplikaci. Pokud se mají pouÏít rÛzná vyztuÏení, zkou‰í se vyz-
tuÏení s nejvy‰‰ím organick˘m obsahem nebo s nejvy‰‰í hodno-
tou PCS. 

OBR. 3  Schéma zafiízení pro zkou‰ky SBI podle âSN EN 13823

V˘sledek zkou‰ky platí i pro konfiguraci s tepelnû izolaãním mate-
riálem majícím men‰í tlou‰Èku, objemovou hmotnost nebo orga-
nick˘ obsah, pro lepicí hmoty s men‰í tlou‰Èkou a organick˘m obsa-
hem a pro omítky stejného druhu jako pfii zkou‰ce, ale s men‰ím
organick˘m obsahem na jednotku plochy.

OBR. 4 Zafiízení pro zkou‰ení zápalnosti podle âSN EN ISO 11925-2

5.6.4 Zkou‰ení podle âSN EN ISO 11925 – 2

Touto zkou‰kou se stanoví zápalnost v˘robku pfii pÛsobení malé-
ho plamene. V˘sledky zkou‰ky se pouÏívají pro klasifikaci do tfiíd
B, C, D, nebo E. Zkou‰í se zku‰ební tûleso vyfiezané ze vzorku
reprezentujícího cel˘ v˘robek. Zku‰ební tûlesa tlou‰Èky vût‰í neÏ
60 mm musí b˘t ztenãena na tuto tlou‰Èku odfiíznutím neexpono-
vaného povrchu.

5.7 Roz‰ífiená aplikace 
pro skupinu v˘robkÛ ETICS 
systém Stomix Therm Alfa
5.7.1 Terminologie

âSN EN 13 501-1 stanovuje zásady a postup pro klasifikaci dané-
ho systému a ve shodû se zde uveden˘mi definicemi platí: 
oblast roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek: v˘stup procesu
(vãetnû aplikace stanoven˘ch pravidel, které mohou zahrnovat
v˘poãtové postupy), kter˘ pro varianty vlastností v˘robku a/nebo
zam˘‰len˘ch koncov˘ch aplikací pfiedpovídá v˘sledek zkou‰ky na
podkladû jednoho nebo více v˘sledkÛ zkou‰ky podle téÏe zku-
‰ební metody (viz [2]: 3.3)
klasifikace: postup definovan˘ v jednotliv˘ch ãástech âSN EN
13501-1, jímÏ se parametry poÏárních vlastností, získané z v˘sled-
kÛ zkou‰ky nebo z procesu roz‰ífiené aplikace, porovnávají s mez-
ními hodnotami tûchto parametrÛ, které jsou stanoveny jako kri-
téria pro získání urãité klasifikace; pfiíslu‰né tfiídy a pfiidruÏená
kritéria poÏární odolnosti, reakce na oheÀ a vnûj‰ího pÛsobení
poÏáru na stfiechy jsou stanoveny v Rozhodnutích komise
(2000/367/EC, 2000/147/EC, pfiípadnû 2001/671/EC)
skupina v˘robkÛ: fiada v˘robkÛ ve stanoven˘ch mezích variabi-
lity parametrÛ (urãen˘ch v˘robcem nebo technick˘m pfiedpisem),
pfiípadnû parametrÛ koncového pouÏití, pro nûÏ zÛstává reakce
na oheÀ nezmûnûná (nezhor‰uje se).

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ
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5.7.2 Souãásti variant ETICS  STOMIX THERM ALFA

Skupinu v˘robkÛ pfiedstavují varianty ETICS STOMIX THERM
ALFA, které jsou stanoveny jako „klasifikované v˘robky typu". Jejich
klasifikace je platná pro koneãné pouÏití jako ETICS. KaÏdá vari-
anta ETICS se sestává z tûchto  souãástí:
• prvky pro pfiipevnûní - lepicí hmota, hmoÏdinky;
• tepelnû izolaãní materiál;
• vnûj‰í souvrství 

- základní vrstva - stûrková hmota (tmel) obsahující v˘ztuÏ,
- koneãná povrchová úprava– omítka s odpovídající penetrací.

Lepicí hmota pro pfiipevnûní je dodávána ve variantách ALFA-
FIX S1, ALFAFIX S2 a ALFAFIX S11.
V˘robce: Stomix, spol. s r.o.
Hlavní souãásti: cement, kamenivo a inertní anorganické plni-
vo,modifikující pfiísady.
Aplikovaná tlou‰Èka: 10 aÏ 20 mm na 20 aÏ 100% plochy.
Obsah organick˘ch látek: max. 3,6 %
Plastové hmoÏdinky
V˘robce: EJOT GmbH, Bravoll, s.r.o.
Tepelnû izolaãní materiál 
Desky pûnového polystyrenu (EPS) - âSN EN 13163.
Tlou‰Èka : 180 mm.
Objemová hmotnost: max. 20 kg/m3.
Stûrková hmota 
ALFAFIX S1, v˘robce Stomix spol. s r.o.
Aplikovaná tlou‰Èka 3 mm.
Sklenûná  síÈovina VT 1
V˘robce SG Vertex, a.s.
Omítky BETADEKOR
V˘robce Stomix spol. s r.o.
PrÛmûrná aplikovaná tlou‰Èka 1,5 aÏ 3,0 mm
Varianty omítek:

- disperzní a akrylátové BETADEKOR A 15/30
hlavní souãásti: disperze polymeru ve vodû, kamenivo, pig-
ment,  modifikující pfiísady,
obsah organick˘ch látek (vãetnû stûrky ) : 4,1 aÏ 4,4 % hmotnostnû.
- silikonové  BETADEKOR SI 15/30
hlavní souãásti: vodní emulze organokfiemiãit˘ch slouãenin,
disperze polymeru ve vodû, kamenivo, pigment, modifikující
pfiísady
obsah organick˘ch látek (vãetnû stûrky) : 3,9 aÏ 4,3 % hmot-
nostnû.
- silikátové BETADEKOR V 15/30
hlavní souãásti: vodní sklo, kamenivo, pigment, modifikující pfií-
sady,
obsah organick˘ch látek (vãetnû stûrky) : 3,0 aÏ 3,1 % hmot-
nostnû.
- minerální BETADEKOR S 15/30
hlavní souãásti: cement, kamenivo, modifikující pfiísady,
obsah organick˘ch látek (vãetnû stûrky) : 2,8 aÏ 2,9 % hmot-
nostnû.

5.7.3 ¤e‰ení roz‰ífiené aplikace

Pro v˘bûr zkou‰en˘ch systémÛ z klasifikované skupiny a násled-
nou roz‰ífienou aplikaci v˘sledkÛ zkou‰ek pro celou skupinu byly
pouÏity obecné zásady uvedené v kapitole 4 vãetnû koncepce „nej-
hor‰ího" chování. Tyto obecné zásady by aplikovány pro konkrét-
ní klasifikovanou skupinu v˘robkÛ.

Vlastnosti klasifikované skupiny,  ovlivÀující jejich reakci na oheÀ
jsou:
• izolaãní materiál (sloÏení, tlou‰Èka, objemová hmotnost);
• hmota pro vytvofiení základní vrstvy - stûrková hmota, tmel (slo-

Ïení, tlou‰Èka, hmotnost na jednotku plochy);
• v˘ztuÏ pro základní vrstvu (sloÏení, tlou‰Èka, hmotnost na jed-

notku plochy);
• koneãná povrchová úprava - omítka (sloÏení, tlou‰Èka, hmotnost

na jednotku plochy).

Informativní zkou‰ky je vhodné provádût podle âSN EN 13823, t.j.
podle metody, která zásadnû rozhoduje o tfiídû reakce na oheÀ A2,
B, C, D.
Systémy byly pfiipevnûny na podklad z cementotfiískov˘ch desek
(CTD Cetris Basic – tl. 12 mm s úpravou na bázi nátûru plnûného
kfiemiãitého písku a vodní disperze polymeru jako pojiva) lepením
hmotou ALFAFIX S2 v kombinaci s mechanick˘m upevnûním pla-
stov˘mi hmoÏdinkami s kovov˘m ‰roubovacím trnem nezakotve-
n˘mi do podkladu. Takto lze souãasnû posoudit  jednak systém
bez zakotvení (jako hor‰í pfiípad stability pfii tepelném namáhání)
a jednak pfiítomnost hofilav˘ch hmoÏdinek. Volba podkladu vychá-
zela v maximálnû moÏné mífie z poÏadavkÛ a doporuãení stano-
ven˘ch normou.
V˘sledky platí pro:
• pfiipevnûní lepením hmotami ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFA-

FIX S11;
• mechanické kotvení plastov˘mi hmoÏdinkami;
• kombinaci lepení a mechanického kotvení.

V rámci zkou‰ek klasifikované skupiny byl vyzkou‰en jeden izo-
laãní materiál (EPS) s maximální tlou‰Èkou 180 mm a objemovou
hmotností 20 kg/m3. V˘sledky zkou‰ek lze pouÏít pro men‰í tlou‰È-
ky a niÏ‰í objemové hmotnosti.

Omítky pro zkou‰ky byly z klasifikované skupiny v˘robkÛ vybrané
s ohledem na nejvy‰‰í obsah organick˘ch látek takto:
• v˘ztuÏ: jeden typ na bázi skla;
• vnûj‰í souvrství nad tepelnû izolaãním materiálem ve v‰ech

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ
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základních variantách omítek BETADEKOR, pfii ãemÏ u omítek
BETADEKOR A a BETADEKOR SI byly omítky zkou‰eny, kromû
základní tlou‰Èky 15 mm, i v tlou‰Èce 30 mm. U omítek s obsa-
hem organick˘ch látek do 5 % hmotnostnû lze zanedbat pfiíspû-
vek  vlastní omítky k uvolnûnému teplu a volba minimální tlou‰È-
ky omítky potom vytváfií minimální tepeln˘  odpor vnûj‰ího
souvrství a tedy maximální tepelnou expozici EPS  a namáhání
na stranû bezpeãnosti.                 

Na základû v˘‰e uveden˘ch zásad byla pro kaÏdou  variantu systé-
mu nejdfiíve provedena jedna informativní zkou‰ka. V˘sledky tûch-
to zkou‰ek jsou zpracovány do tabulky 4.

Porovnání v˘sledkÛ zkou‰ek systému se silikonovou omítkou
BETADEKOR SI prokázalo ménû pfiíznivé chování pro maximální
tlou‰Èku omítky. Silikonová omítka totiÏ pfii vy‰‰ích teplotách uvol-

Àuje hofilav˘ metylalkohol z organokfiemiãit˘ch slouãenin v omítce
a mimo to polymer pouÏívan˘ v silikonov˘ch omítkách vykazuje
podle tvrzení v˘robce vy‰‰í spalné teplo neÏ polymer pouÏívan˘
v disperzních omítkách.
Na základû zásad pro roz‰ífienou aplikaci potvrzen˘ch v tomto kon-
krétním pfiípadû informativními zkou‰kami a dal‰ích závûrÛ které
vypl˘vají z tûchto zkou‰ek byl vybrán, jako reprezentant v‰ech
systémÛ klasifikované skupiny v˘robkÛ ETICS typ Stomix Therm
Alfa,  systém se silikonovou omítkou BETADEKOR SI tlou‰Èky 3.0
mm. V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek a následnou klasifikaci tohoto
reprezentanta lze, v souladu s koncepcí nejhor‰ího chování, pou-
Ïít  pro v‰echny zde vy‰etfiované systémy ETICS Stomix Therm
Alfa. 

V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek jsou uvedeny v kapitole 8.

5.8 V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek
a klasifikace
5.8.1 Zkou‰ení podle âSN EN ISO 11925 – 2 pro tfiídy B,
C, D, E

Omítka BETADEKOR SI, která byla vybrána jako reprezentant
v‰ech systémÛ klasifikované skupiny ETICS Stomix Therm Alfa,
byla pro splnûní podmínek klasifikace odzkou‰ena na zápalnost

zkou‰kou mal˘m zdrojem plamene. V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek
jsou uvedeny v tabulce 5.

5.8.2 Zkou‰ení podle âSN EN 13823 pro tfiídy A2, B, C, D

V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek spolu s v˘sledky zkou‰ek na zápal-
nost jsou, jako podklad pro klasifikaci, uvedeny v tabulce 5.

5.8.3 Zkou‰ení podle âSN EN ISO 1182 pro tfiídy A1,A2

I kdyÏ vnûj‰í tepelnû izolaãní kontaktní systémy  s tepelnou izolací
EPS nemohou vyhovût kriteriím pro klasifikaci reakce na oheÀ A1
a A2 (ponûvadÏ EPS jako podstatná sloÏka nesplní kritéria zápal-
nosti podle âSN EN ISO 1182 a spalného tepla podle âSN EN ISO
1716), byly provedeny prÛkazné zkou‰ky zápalnosti a spalného
tepla pro dal‰í podstatné sloÏky, coÏ jsou vedle tepelné izolace,

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ

V˘sledky
Zku‰ební metoda Sledovaná vlastnost Poãet zkou‰ek PrÛmûrná Splnûní kritéria

hodnota **) pro tfiídu B
âSN EN ISO 11925-2
pÛsobení na povrch
vystavení 15 s Fs ≤ 150 mm - vyhovûlo
vystavení 30 s Fs ≤ 150 mm 6 - vyhovûlo
plamennû hofiící kapky/ãástice zapálení filtraãního papíru - nedo‰lo

FIGRA 86 W/s ≤ 120 Ws
LFS < hrana zku‰ebního tûlesa - men‰í
THR 600s 4.1 MJ ≤ 7,5 MJ

âSN EN 13823 SMOGRA 3 11 m2/s2 s2 ≤ 180 m2/s2

TSP 600s 60 m2  s2 ≤ 200 m2 *)

objevení se plamennû - nedo‰lo
hofiících kapek/ãástic

Tabulka 5: V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek podle âSN EN ISO 11925-2 a âSN EN 13823

3

*)   kriterium pro zafiazení do s1  TSP 600s ≤ 50 m_  nebylo splnûno   
**) prÛmûrná hodnota je stanovena z v˘sledkÛ dílãích zkou‰ek podle âSN EN 13 501-1: 7.3

Vnûj‰í souvrství Tlou‰Èka FIGRA LFS THR600s SMOGRA TSP600s Plamennû 
s omítkou omítky mm W/s MJ m2/s2 m2/s2 m2 hofiící ãástice

BETADEKOR  1,5 68 ne 3,6 0 28 Ne

A 3,0 48 ne 2,3 4 39 Ne

BETADEKOR 1,5 78 ne 2,5 13 46 Ne

SI 3,0 96 ne 3,6 13 62 Ne

BETADEKOR V 1,5 42 ne 1,6 4 40 Ne

BETADEKOR S 1,5 21 ne 1,3 0 25 Ne

Tabulka 4: V˘sledky informativních zkou‰ek ETICS podle âSN EN 13 823
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omítky. Úãelem tûchto zkou‰ek bylo zjistit za jak˘ch podmínek
mohou b˘t klasifikovány do tfiíd A1 aA2 systémy ETICS s tepelnou
izolací z minerálních vln. V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek pro ãtyfii
základní varianty omítek jsou uvedeny v tabulce 6.  

5.8.4 Klasifikace

Podle reakce na oheÀ jsou sestavy ETICS ze skupiny v˘robkÛ
STOMIX THERM ALPHA  klasifikovány do tfiídy:

B.

Jejich doplÀková klasifikace podle tvorby koufie je:
s2.

Jejich doplÀková klasifikace podle plamennû hofiících kapek/ãás-
tic je:

d0.
tj.:

B – s2, d0

5.8.5 Oblast pfiímé a roz‰ífiené aplikace

Tato klasifikace je platná pro ETICS pfii koneãném pouÏití s násle-
dujícím vymezením:

•  podklad: betonové a zdûné konstrukce pfiípadnû upravené nátû-
rem, nástfiikem nebo omítkou, deskové materiály (CTD; cemen-
tovláknité desky; sádrovláknité desky;);

• bez dutiny, resp. se vzduchov˘mi dutinami, které vzniknou pfii
neceloplo‰ném lepení(lepicí hmota se naná‰í na (20 aÏ 100) %
plochy izolaãního materiálu - dle kvality podkladu a zpÛsobu
lepení, v souladu dokumentací k v˘robku);

• zpÛsoby upevnûní:
-  pfiipevnûní lepením hmotami ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFA-
FIX S11, mechanické kotvení plastov˘mi hmoÏdinkami,
- kombinaci lepení a mechanického kotvení;

• základní vrstva z hmoty ALFAFIX S1 a v˘ztuÏe ze skelné tkani-
ny o plo‰né hmotnosti min. 0,145 kg/m2.

Tato klasifikace je platná pronásledující parametry souãástí, které
ovlivÀují reakci na oheÀ ETICS (viz tabulka):

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST FASÁDNÍCH SYSTÉMÒ

*) Podle rozhodnutí Komise 96/603/ES ve znûní rozhodnutí Komise 2000/605/ES se malty s anorganick˘mi pojivy zatfiiìují pfiímo do tfiídy A1.

Tabulka 6: V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek omítek ETICS podle âSN EN ISO 1182  a âSN EN ISO 1716

Omítka PrÛmûrné hodnoty Klasifikace

âSN EN ISO 1182 âSN EN ISO 1716

� T � m Tf PCS

( °C) (%) (s) (MJ/kg)

BETADEKOR A 198,9 14,86 471 1,2910 A2

BETADEKOR SI 143,3 16,20 490 1,4262 A2

BETSDEKOR V 138,5 15,53 451 0,8462 A2

BETADEKOR S 8,9 8,65 0 *) A1

Kriterium pro tfiídu A1 ≤ 30 ≤ 50 0 2,0 v‰echna kriteria

Kriterium pro tfiídu A2 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 20 3,0 �T, �m, Tf nebo PCS

Komponent systému Tlou‰Èka Objemová / plo‰ná hmotnost

Izolaãní materiál EPS tfiídy reakce maxim. 180 mm men‰í neÏ 20 kg/m3

na oheÀ E nebo lep‰í

Koneãná povrchová úprava – omítka:

• BETADEKOR A - 15/30 prÛmûrnû men‰í neÏ 3,1 kg/m2

• BETADEKOR SI - 15/30 (1.5 aÏ 3.0) mm men‰í neÏ 3,1 kg/m2

• BETADEKOR V- 15/30 men‰í neÏ 3,0 kg/m2

• BETADEKOR S - 15/30 men‰í neÏ 3,5 kg/m2
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5.9 Závûr
V˘sledky zkou‰ek proveden˘ch v souladu s poÏadavky âSN EN
13501-1 pro klasifikaci reakce stavebních v˘robkÛ na oheÀ s vyu-
Ïitím zásad roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek vedou k tûmto
závûrÛm:

1. V˘sledky zkou‰ek potvrzují správnost zásad roz‰ífiené aplika-
ce v návrhu pokynÛ CEN TC 127 pro pfiímou a roz‰ífienou apli-
kaci a to, Ïe pouÏitá metodika je pouÏitelná i pro jiné systémy
ETICS.

2. V˘sledky zkou‰ek umoÏÀují klasifikaci systému Stomix Therm
Alfa s tepelnou izolací EPS ve v‰ech variantách omítek do tfiídy
reakce na oheÀ B – s2 – d0. Klasifikace celého systému byla
provedena s vyuÏitím koncepce nejhor‰ího chování na stranû
bezpeãnosti.

3. Z informativních zkou‰ek lze vyvodit, Ïe hodnocení v˘vinu koufie
u jin˘ch variant omítek mÛÏe vést k lep‰í klasifikaci s1. V pfií-
padû poÏadavku lze zkou‰ku SBI o vhodnou variantu roz‰ífiit.

4. Omítka, jako jedna z podstatn˘ch sloÏek systému, ovlivÀuje
sv˘m hodnocením na nehofilavost a spalné teplo moÏnost kla-
sifikovat ETICS  do tfiídy reakce na oheÀ A1 nebo A2. Z vy‰et-
fiovan˘ch omítek vyhoví kriteriu nehofilavosti pouze minerální
omítka BETADEKOR S, kriteriu spalného tepla v‰echny omít-
ky.  Znamená to, Ïe klasifikaci do tfiídy A2 mÛÏe dosáhnout
ETICS s izolací z minerální vlny se v‰emi omítkami, klasifikaci
do tfiídy A1 pouze s minerální omítkou BETADEKOR S. Pod-
mínkou je v‰ak klasifikace samotné minerální vlny do tfiídy A2,
resp. A1.
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