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Úvod
Pûnov˘ (expandovan˘) polystyren (EPS) patﬁí ve stavebnictví pro své v˘borné vlastnosti mezi nejpouÏívanûj‰í tepelnû izolaãní materiály. V˘voj pûnového polystyrenu neustále pokraãuje a zejména po roce 1990, kdy se na ãesk˘ trh
dostávají noví v˘robci i nové suroviny, EPS doznává
v˘znamn˘ch zmûn.
Mezi oblasti, ve kter˘ch EPS dosáhl nejvût‰ího pokroku patﬁí
poÏární bezpeãnost. Cílem této publikace je seznámit
odbornou veﬁejnost (HZS, projektanty, architekty, investory, studenty atd.) s v˘sledky nov˘ch proveden˘ch zkou‰ek
vãetnû závûrÛ ve vztahu k poÏadavkÛm projektov˘ch norem.
Pﬁi v˘bûru zkou‰ek byl kladen dÛraz jednak na novû zavedené evropské normy a dále na zku‰ební postupy vyvíjené
v ISO a CEN pro konkrétní aplikace stavebních konstrukcí.
Oproti dﬁíve dodávan˘m materiálÛm (stupeÀ hoﬁlavosti C2,
nebo C3), se dnes ve stavebnictví pouÏívají pouze samozhá‰ivé materiály se stupnûm hoﬁlavosti C1. Na kon-

strukce, kde se pûnov˘ polystyren uplatÀuje, se vztahují
poÏadavky na poÏární odolnost, reakci na oheÀ a chování stﬁech vystaven˘ch vnûj‰ímu poÏáru. Pûnov˘ polystyren je vÏdy zabudováván do konstrukce pod ochranné
vrstvy (omítky, sádrokarton, apod.). Vhodnou kombinací
materiálÛ jsou vytváﬁeny ucelené systémy, které v rámci certifikace musí prokázat splnûní protipoÏárních poÏadavkÛ.
Klasifikace reakce na oheÀ je pﬁedmûtem nové evropské
poÏární normy âSN EN 13 501-1 "Klasifikace stavebních v˘robkÛ a konstrukcí staveb - âást 1: Klasifikace
podle zkou‰ek reakce na oheÀ". Tato poÏární norma dobﬁe
zohledÀuje skuteãnost, Ïe pro poÏární bezpeãnost stavby
je rozhodující chování uceleného systému, nikoliv jednotlivého materiálu vytrÏeného z konstrukce.
V˘znamnou skuteãností pro posuzování poÏárního zatíÏení EPS je fakt, Ïe pûnov˘ polystyren obsahuje cca 98%
vzduchu a pouze 2% organické hmoty. EPS tak vytváﬁí
v konstrukci poÏární zatíÏení, které je ãasto v˘znamnû men‰í
neÏ zabudované poÏární zatíÏení od jin˘ch bûÏnû pouÏívan˘ch materiálÛ (napﬁíklad hydroizolace).

Tabulka 1:
Srovnání poÏárních vlastností tepelné izolace z EPS a bûÏného asfaltového pásu.

PoÏárnû - technické vlastnosti materiálÛ
charakter materiálu
v˘hﬁevnost

hydroizolaãní asfaltov˘ pás

termoplastická hmota

termoplastická hmota

ropného pÛvodu

ropného pÛvodu

39 MJ/kg

druh pro ploché stﬁechy
hmotnost na m

pûnov˘ polystyren EPS
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40 MJ/kg

EPS 100 S Stabil (21kg/m )

pás tl. 4mm

21 x 0,17 = 3,57 kg

4,5kg

3

(EPS 100 S, tl. 170mm)
mnoÏství hoﬁlavin

3,57 x 39 = 139,23 MJ

4,0 x 40 = 160 MJ

teplota mûknutí

80-100 °C

80-110 °C

teplota vzplanutí

290-346 °C

nad 250 °C

teplota vznícení

350-491 °C

nad 380 °C

bezpeãnû izolovat
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Uvedená tabulka dokládá, Ïe aplikace tepelné izolace z EPS
tlou‰Èky 170 mm pﬁedstavuje z poÏárního hlediska pﬁibliÏnû shodné poÏární zatíÏení, jako bûÏn˘ asfaltov˘ pás tlou‰Èky 4 mm. Ploché stﬁechy obsahují zpravidla 3 vrstvy asfaltového pásu (dvouvrstvá hydroizolace + parozábrana), coÏ
je nûkolikanásobnû vy‰‰í poÏární zatíÏení, neÏ od tepelné
izolace EPS. Tento rozdíl je ãasto dále zvy‰ován pﬁípadn˘mi opravami stﬁe‰ního plá‰tû, které se standardnû provádûjí natavováním dal‰ích asfaltov˘ch pásÛ.

Závûry posudku:
Pûnov˘ polystyren je moÏno aplikovat kromû bûÏn˘ch stﬁech
téÏ nad shromaÏìovacími prostory pﬁi:
1) minimální tlou‰Èce Ïelezobetonové desky 40 mm - posouzeno dle normové kﬁivky poÏáru
2) minimální tlou‰Èce Ïelezobetonové desky 20 mm - posouzeno dle kﬁivky pomalého zahﬁívání (nutno posoudit celistvost E)
1.2 PoÏární odolnost lehk˘ch ploch˘ch stﬁech
s trapézov˘mi plechy
Dal‰í dÛleÏitou otázkou pro lehké ploché stﬁechy byla jejich
poÏární odolnost na rozpon 6000 mm, kter˘ se ãasto vyskytuje u nákupních stﬁedisek, v˘robních a skladovacích objektÛ apod.
Cílem zkou‰ky bylo prokázat na lehkém stﬁe‰ním plá‰ti
poÏární odolnost REI 15 na rozpon 6 m. V˘jimeãnost zkou‰ky spoãívala v tom, Ïe poÏární odolnost REI 15 se pﬁed touto
zkou‰kou na trapézovém plechu 150/280 na rozpon
6 m nepodaﬁilo v âR odzkou‰et.

1. Ploché stﬁechy
Projektování z hlediska poÏární bezpeãnosti
V prÛbûhu roku 2002 a 2003 byly v rámci SdruÏení EPS âR
provedeny nároãné poÏární zkou‰ky ploch˘ch stﬁech. Teoretickou odbornou pﬁípravu k poÏárním zkou‰kám zpracoval Ing. Jan Karpa‰ CSc. (REPO). Cílem zkou‰ek bylo prokázat dostateãnou poÏární bezpeãnost bûÏnû pouÏívan˘ch
skladeb ploch˘ch stﬁech a zároveÀ ovûﬁit moÏnost pouÏívat
nové skladby ploch˘ch stﬁech v poÏárnû exponovan˘ch místech (napﬁ. poÏárnû nebezpeãn˘ch prostorech apod.).

Obr. 1 Nová skladba lehk˘ch ploch˘ch stﬁech s EPS vhodná také nad
shromaÏìovací prostory.

Obr. 2 Úspû‰ná zkou‰ka lehké ploché stﬁechy s EPS na TR 150/280
(klasifikace REI 15 na rozpon 6 000 mm.)

1.1 Aplikace ploch˘ch stﬁech s EPS
nad shromaÏìovacími prostory
Prvním úkolem bylo definovat podmínky pro splnûní poÏadavkÛ âSN 73 0831. EPS dle této normy musí b˘t oddûlen
od shromaÏìovacího prostoru konstrukcí druhu D1, vyhovující nejménû meznímu stavu EI 15 - IncSlow (dle âSN EN
1363-2:2000 kﬁivka pomalého zahﬁívání).
Jako vhodné ﬁe‰ení tohoto poÏadavku se ukázalo oddûlení EPS od nosného trapézového plechu vrstvou minerální izolace tlou‰Èky 40 mm. Tyto nové skladby vyhovují poÏadavku EIT 15 D1 pro oddûlovací vrstvu a tím
i poÏadavkÛm âSN 73 0831 pro aplikaci pûnového polystyrenu EPS nad shromaÏìovacími prostory.
Znaleck˘ posudek:
Pro posouzení moÏnosti pouÏití pûnového polystyrenu nad
shromaÏìovacími prostory v ploch˘ch stﬁechách s Ïelezobetonovou nosnou konstrukcí z hlediska poÏární bezpeãnosti byl zpracován znaleck˘ posudek ã.j. 1374/184/2002.

Byla zvolena skladba pod oznaãením"PB-EPS REI 15/6"ve
sloÏení:
• Hydroizolace (mechanicky kotvená)
• Skelné rouno
• Samozhá‰iv˘ stabilizovan˘ pûnov˘ polystyren EPS 100
S Stabil
• Minerální izolace pro ploché stﬁechy tl. 40 mm
• Parozábrana
• Ocelov˘ trapézov˘ plech 150/280/0,88
Zkou‰ka s rezervou prokázala poÏární odolnost REI 15. Na
jejím základû (protokol PAVUS ã. Pr-02-02.008) vypracoval Ing. Karpa‰ CSc. „PoÏárnû klasifikaãní osvûdãení poÏární odolnosti ã. PKO-02-04 /REPO (R)”. Zde byla vymezena
v rámci pﬁímé a roz‰íﬁené aplikace platnost v˘sledkÛ zkou‰ky. Pro konstrukce ploch˘ch stﬁech s pûnov˘m polystyrenem EPS s poÏární odolností REI 15 je na základû popisované zkou‰ky a vystaveného klasifikaãního osvûdãení
moÏno pouÏít materiály, které splÀují:
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V oblasti pﬁímé aplikace:
• ve vztahu k pouÏit˘m trapézov˘m plechÛm TR
150/280/0,88 mm:
Maximální ohybov˘ moment a posouvající síla nesmí b˘t
pﬁi kombinaci statického zatíÏení pﬁi posouzení poÏárního zatíÏení vût‰í, neÏ pﬁi zkou‰ce, tj.
Mmax. ≤ 3,24 kNm na bm ‰íﬁky stﬁechy
Qmax. ≤ 2,70 kNm na bm ‰íﬁky stﬁechy
• ve vztahu ke sklonu stﬁe‰ních konstrukcí:
platí pro sklon sedlov˘ch, nebo pultov˘ch stﬁech od 0°
do 25°
Oblast roz‰íﬁené aplikace:
• staticky je stﬁe‰ní plá‰È spojitá konstrukce o dvou a více
polích
• nosnou konstrukci tvoﬁí ocelové trapézové plechy tlou‰Èky ≥ 0,88 mm vzájemnû spojené samovrtn˘mi ocelov˘mi ‰rouby v rozteãi ≤ 500 mm
• na nosném plechu jsou uloÏeny tyto vrstvy:
– parotûsná fólie tlou‰Èky ≤ 1 mm (na základû zkou‰ky
na odkapávání – viz. dále, jsou pﬁipu‰tûny i silnûj‰í parozábrany)
– minerálnû vláknitá plsÈ pro ploché stﬁechy tlou‰Èky
≥ 40 mm
– desky pûnového polystyrenu, stupnû hoﬁlavosti max.
C1 podle âSN 73 0862
– hydroizolaãní stﬁe‰ní krytina (napﬁ. bitumenová nebo
fóliová)
– poznámka: poÏární uzavﬁenost ãi otevﬁenost plochy je
tﬁeba posoudit závislosti na mnoÏství uvolnûného tepla
podle ãl. 8.15.4 b) âSN 73 0802
– pro ocelové trapézové plechy pﬁi kombinaci statického zatíÏení pro poÏární situaci je pomûr maximálního
napûtí v prÛﬁezu plechu k mezi kluzu pouÏité oceli:
max / fy,k ≤ 0,2223

Obr. 3 Plochá stﬁecha s EPS vhodná do poÏárnû nebezpeãného prostoru s ochrannou vrstvou kaãírku tlou‰Èky 40 mm.

Obr. 4 Plochá stﬁecha s EPS vhodná do poÏárnû nebezpeãného prostoru s ochrannou vrstvou minerální vlny tlou‰Èky 40 mm.

• parozábrana (asfaltov˘ pás)
• dﬁevûné bednûní
SloÏení zkou‰ené skladby 2 (obr. 4):
• hydroizolaãní souvrství (vhodné do poÏárnû nebezpeãného prostoru)
• minerální plsÈ pro ploché stﬁechy tl. 40 mm
• samozhá‰iv˘ stabilizovan˘ pûnov˘ polystyren
EPS 100 S tl. 130 mm
• parozábrana
• dﬁevûné bednûní
• kotevní systém SFS

V˘‰e uvedená roz‰íﬁená klasifikace zobecÀuje v˘sledky zkou‰ky a logicky umoÏÀuje v konstrukci stﬁe‰ního
plá‰tû navrhovat a aplikovat hydroizolace, separaãní
vláknité vrstvy a tepelné izolace rÛzn˘ch v˘robcÛ a znaãek.
1.3 Aplikace stﬁech s EPS v poÏárnû nebezpeãném
prostoru
Dal‰í zkou‰ka se zab˘vala moÏností pouÏití samozhá‰ivého pûnového polystyrenu EPS v konstrukcích ploch˘ch
stﬁech v poÏárnû nebezpeãném prostoru. Zkou‰ka byla
provedena ve zku‰ebnû PAVUS Veselí n. L. podle zku‰ební metody ZP 2/1991 - zkou‰ka A.
SloÏení zkou‰ené skladby 1 (obr. 3):
• kaãírek 16-32 ve vrstvû 30-40 mm
• skelné rouno 120 g/m2
• hydroizolaãní folie
• geotextilie 120 g/m2
• samozhá‰iv˘ stabilizovan˘ pûnov˘ polystyren
EPS 100 S tl. 170 mm

V˘sledky zkou‰ek:
Pﬁi zkou‰kách nebylo dosaÏeno Ïádného mezního stavu
‰íﬁení poÏáru stﬁe‰ním plá‰tûm podle ãl. 39 zku‰ebního pﬁedpisu ZP 2/1991, coÏ znamená stﬁe‰ní plá‰tû ve
sklonu 15° poÏár ne‰íﬁí.
Pro vlastní projektování uveden˘ch skladeb je podstatné, Ïe v rámci roz‰íﬁené aplikace byly v˘sledky zkou‰ek zobecnûny pro hydroizolace (folie i asfaltové pásy)
rÛzn˘ch v˘robcÛ a znaãek.
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1.4 Bezpeãnost interiéru z hlediska odkapávání
Zkou‰ka ã. 4 ﬁe‰ila otázku zaji‰tûní bezpeãnosti interiéru z hlediska pﬁípadného odkapávání hoﬁících hmot (asfaltov˘ch vrstev, ãi samotného pûnového polystyrenu) pﬁi poÏáru.
Zkou‰ka byla provedena v PAVUS Veselí n. L. podle zku‰ební metody âSN 73 0865. Byla zvolena skladba ploché
stﬁechy, která je pro uvedenou zkou‰ku nejnároãnûj‰í. Konkrétnû se ve skladbû vyskytuje cca 10 kg asfaltov˘ch hmot
(parozábrana, spodní a vrchní hydroizolaãní asfaltov˘ pás),
a cca 3 kg EPS (EPS 100 S Stabil tl. 150 mm).
Obr. 5 Vzorek ploché stﬁechy s EPS pﬁed zkou‰kou na odkapávání
hmot dle âSN 73 0865

Skladba zkou‰ené stﬁe‰ní konstrukce:
• asfaltové hydroizolaãní souvrství tl. 2 x 4 mm mechanicky kotvené
• samozhá‰iv˘ stabilizovan˘ pûnov˘ polystyren
EPS 100 S Stabil tl. 150 mm
• parozábrana - asfaltov˘ pás tl. 3,5 mm
• nosn˘ trapézov˘ plech 150/280 - spoje ‰roubovány
samovrtn˘mi ‰rouby po 500 mm

V˘sledek zkou‰ky:
Pﬁi zkou‰ce nedo‰lo k Ïádnému odkapávání (hoﬁících ãi
nehoﬁících) hmot ze zkou‰ené stﬁe‰ní konstrukce. Na základû roz‰íﬁené aplikace jsou v˘sledky pouÏitelné pro rÛzné
typy hydroizolace a nosné konstrukce.

Obr. 6 Ukázka detailÛ ploché stﬁechy s EPS vhodné nad shromaÏìovací prostory a do poÏárnû nebezpeãného prostoru.
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1.5 Stavební detaily ploch˘ch stﬁech

2. Fasádní zateplovací systémy
(External thermal insulation composite systems - ETICS)

Na základû vyhodnocení proveden˘ch zkou‰ek byly zpracovány základní stavební detaily (k dispozici i v CAD verzi),
které pﬁehlednû ukazují konstrukãní zásady skladeb splÀujících poÏadavky poÏární bezpeãnosti.

2.1

Fasádní zateplovací systémy ETICS
- zkou‰ky ‰íﬁení poÏáru dle ISO 13 785-1
2.1.1 Úvod
Zateplovací systémy – pojem kter˘ je nyní v popﬁedí zájmu
projektantÛ, bytov˘ch druÏstev, investorÛ, stavebních firem
i soukrom˘ch stavebníkÛ. Prakticky kaÏd˘, kdo se ve stavebnictví pohybuje, se zateplením více, nebo ménû zab˘vá. Kontaktní zateplovací systémy (ETICS), které se pro
zateplení stûn nejvíce pouÏívají se pro své nesporné v˘hody, kvalitu a relativní jednoduchost bûhem nûkolika let staly
konstrukcí (v˘robkem) bez niÏ si souãasné stavebnictví jiÏ
nedokáÏeme pﬁedstavit.
V dne‰ní dobû se nezateplují jen star‰í objekty, ale i ﬁada
nov˘ch projektÛ se navrhuje se zateplením, neboÈ je prokázáno, Ïe zateplená sendviãová stûna pﬁi men‰í tlou‰Èce
dosahuje lep‰ích vlastností neÏ stûna jednovrstvá.
Proã se zateplují stûny kontaktními zateplovacími systémy:
• Lep‰í tepelnû technické vlastnosti s kaÏdoroãní úsporou
nákladÛ za vytápûní, popﬁípadû na klimatizaci;
• Kvalitu stûny (izolace) je moÏno si zvolit;
• Odstranûní tepeln˘ch mostÛ (ostûní, nadpraÏí, vûnce,
maltové spáry, pﬁechod na základy,..), které jsou hlavní
pﬁíãinou kondenzace a následného rÛstu plísní na vnitﬁním povrchu stûn;
• Vy‰‰í povrchová teplota a plné vyuÏití akumulace konstrukce – zv˘‰ení komfortu bydlení v zimû i v létû;
• SníÏení pﬁehﬁívání místností v létû;
• SníÏení tlou‰Èky stûny – zvût‰ení prostoru pro bydlení;
• Ochrana zdiva proti mrazu se sníÏením jeho dilatace;
• Omítky bez trhlin – pruÏná izolaãní vrstva;
• Rozsáhlé moÏnosti architektonického ﬁe‰ení (ﬁímsy,
barvy, struktury,…);
• UmoÏnûní dostupné nízkoenergetické v˘stavby;
• Pﬁízniv˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí (sníÏení emisí pﬁi v˘robû energie na vytápûní).

1.6 Shrnutí poÏárních zkou‰ek ploch˘ch stﬁech
•

•

•

•
•

•

•

Provedení zkou‰ek ploch˘ch stﬁech prokazuje, Ïe
samozhá‰iv˘ pûnov˘ polystyren EPS je pﬁi správné
skladbû pro stﬁe‰ní konstrukce vhodn˘m materiálem
i z hlediska poÏární bezpeãnosti.
Izolaãní vrstva EPS tlou‰Èky 170 mm díky 98% obsahu
vzduchu vytváﬁí v˘raznû niÏ‰í poÏární zatíÏení, neÏ bûÏné
asfaltové hydroizolaãní souvrství.
Bylo prokázáno, Ïe u ploch˘ch stﬁech s trapézov˘mi plechy s podélnû ‰roubovan˘mi spárami nehrozí v pﬁípadû
poÏáru odkapávání hoﬁících asfaltov˘ch hmot ani EPS.
Tepelné izolace z EPS je moÏno ve vhodné skladbû pouÏívat i v poÏárnû nebezpeãném prostoru.
Pro zvy‰ování poÏární bezpeãnosti budov jsou v˘znamnû dÛleÏitûj‰í parametry jednotliv˘ch konstrukcí, neÏ
parametry jednotliv˘ch materiálÛ, protoÏe vhodnou
skladbou konstrukce lze v˘znamnû zvy‰ovat poÏární
bezpeãnost.
Lehk˘ stﬁe‰ní plá‰È s EPS po dobu poÏární odolnosti
nosné konstrukce neovlivÀuje negativnû interiér budovy. Pro dal‰í zvy‰ování poÏární bezpeãnosti staveb je
z tohoto dÛvodu úãelné soustﬁedit pozornost na zpomalení rozvoje pﬁípadného poÏáru, a tím prodlouÏení
doby stability nosné konstrukce (sprinklery, zaﬁízení na
odvod tepla a kouﬁe apod.) - viz. âSN EN 1363-2:2000
kﬁivka pomalého zahﬁívání.
Uvedené shrnutí platí za pﬁedpokladu pouÏití skladeb,
které jsou urãeny jednotliv˘mi protokoly a osvûdãeními.
Pﬁípadné podstatné odli‰nosti je tﬁeba konzultovat
s poÏárním specialistou.
•
V˘‰e uvedené
závûry vãetnû dal‰ích
podrobn˘ch informací jsou uvedeny v obsáhlé publikaci Izolaãní praxe 4.
PoÏární bezpeãnost
ploch˘ch stﬁech s pûnov˘m polystyrenem.

V souãasnosti je kaÏdoroãnû v âR aplikováno pﬁibliÏnû
5 500 000 m2 systémÛ ETICS. Jako tepelná izolace se pro
zateplovací systémy ETICS pouÏívá z 90% fasádní pûnov˘
polystyren dnes oznaãovan˘ EPS F Fasádní.
Mezi hlavní v˘hody zateplení pomocí pûnového polystyrenu patﬁí:
• Vy‰‰í izolaãní schopnost pﬁi shodné tlou‰Èce izolace;
• Vhodnost i pro pﬁechod zateplení pod úroveÀ terénu
(soklové desky );
• Lep‰í mechanické vlastnosti;
- pevnost v tlaku (vy‰‰í odolnost proti prÛrazu),
- pevnost v tahu (není tﬁeba pouÏívat zv˘‰ené speciální
kotvení),
- pevnost ve smyku (moÏnost aplikace i velmi úãinn˘ch
tlou‰tûk izolace okolo 200 mm),
- pevnost v ohybu (není nutno pouÏívat plnoplo‰né lepení),

Obr. 7 Izolaãní praxe 4.
PoÏární bezpeãnost ploch˘ch stﬁech s pûnov˘m
polystyrenem – podklady
pro projektování z hlediska
poÏární bezpeãnosti.

5

POÎÁRNÍ ZKOU·KY
•
•
•
•
•

NiÏ‰í nasákavost – vy‰‰í bezpeãnost pﬁi pﬁípadném zateãení do systému;
NiÏ‰í spotﬁeba lepidla a armovacího tmelu vlivem tuhosti a rovinnosti EPS desek;
MoÏnost pouÏití ﬁíms a dal‰ích prvkÛ z EPS (obloukové
segmenty,…);
Vy‰‰í produktivita práce pﬁi montáÏi (minimální hmotnost,
pﬁíjemná práce s EPS,…);
V˘hodná cena (rychlej‰í návratnost investic pﬁi vyuÏití
v‰ech v˘hod).

•
•
•

Zateplení pomocí pûnového polystyrenu není v Evropû Ïádnou novinkou. Stejnû jako v âR, také v Nûmecku, Rakousku a dal‰ích státech je u systémÛ zateplení stûn systémy
ETICS nejpouÏívanûj‰ím izolaãním materiálem pûnov˘
polystyren. Pﬁes 30 let zku‰eností prokázalo vhodnost,
dostateãnou trvanlivost a deklarovanou bezpeãnost
systémÛ ETICS.

charakterizované maximální dovolenou teplotou 300°C
zaznamenanou termoãlánkem ve vzdálenosti 0,9 m od
spodního okraje vzorku v místû styku systému zateplení
a nosné konstrukce nebo maximálním dovolen˘m pﬁírÛstkem teploty 30°C/min.;
Roz‰íﬁení plamene po povrchu kontaktního systému
zateplení do vzdálenosti 0,9 m;
Roz‰íﬁení plamene po povrchu kontaktního systému
zateplení po svisl˘ okraj boãní stûny;
Odpadávání, nebo odkapávání hoﬁících ãástí systému,
nebo odpadnutí ãásti systému aÏ po nosnou konstrukci.

V dal‰í ãásti je uvedena fotodokumentace z prÛbûhu a po
skonãení zkou‰ek vybran˘ch variant systémÛ ETICS. Dal‰í
zkou‰ené varianty systémÛ ETICS vykazovaly prakticky
shodn˘ v˘sledek jako zkou‰ky na obr. 10 a obr.11.
2.1.3 Závûr poÏárních zkou‰ek dle ISO 13 785-1

2.1.2 Zkou‰ky ‰íﬁení poÏáru zateplovacích systémÛ
ETICS dle ISO 13 785-1

U Ïádného zku‰ebního vzorku nedo‰lo k roz‰íﬁení poÏáru.
Typickou reakcí u systémÛ s pûnov˘m polystyrenem bylo
vytvoﬁení dutiny uvnitﬁ systému ETICS. Tato dutina nemûla
vliv na zachování celistvosti systému, ani na celkov˘ v˘sledek zkou‰ky. V˘sledky zkou‰ek potvrdily, Ïe zateplovací
systémy ETICS se samozhá‰iv˘m pûnov˘m polystyrenem
jsou pro stavebnictví vhodn˘m v˘robkem také z hlediska
poÏární bezpeãnosti. Shodné zku‰enosti jsou známé
i z poÏární praxe, kdy u Ïádného pﬁípadu skuteãného poÏáru nedo‰lo k roz‰íﬁení poÏáru po certifikovaném zateplovacím systému ETICS (viz. obr. 9).

Zkou‰ky byly provedeny dle metodiky ISO 13 785-1 v poÏární zku‰ebnû Fires Batizovce. Cílem zkou‰ek bylo ovûﬁit bezpeãnost bûÏnû provádûn˘ch zateplovacích systémÛ z hlediska moÏného ‰íﬁení poÏáru. Simulace byla provedena
v souladu s ISO 13 785-1 na zdûné konstrukci tl. 250 mm
opatﬁené kontaktním zateplovacím systémem s tlou‰Èkou
izolantu (MW, EPS) 80 mm.
Za reprezentanty byly vybrány pﬁi poÏáru nejvíce namáhané ãásti ETICS– tj. oblast okenního pﬁekladu (pro pﬁípad
poÏáru uvnitﬁ budovy) a oblast zaloÏení systému (pﬁípad
poÏáru mimo budovu).
Ke zkou‰kám byly pﬁipraveny bûÏnû pouÏívané zateplovací systémy s pûnov˘m polystyrenem a minerální plstí. Detaily ukonãení a kotvení systému, tlou‰tûk vrstev, armování
apod. odpovídají základním technologick˘m poÏadavkÛm
ETICS a jsou téÏ souãástí zku‰ební dokumentace.
Stanovené podmínky hodnocení systému ETICS:
Za vyhovující se bude povaÏovat kontaktní systém dodateãného zateplení vãetnû zpÛsobu úpravy detailÛ, pokud v ãase
trvání zkou‰ky nedojde k:
• Hoﬁení ve vzdálenosti 0,9 m od spodního okraje. Toto je

Obr. 9 Pﬁi poÏáru bytové jednotky nedo‰lo u certifikovaného systému ETICS k roz‰íﬁení poÏáru
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Kontaktní zateplovací systém ETICS s pûnov˘m polystyrenem EPS (soklová ãást )
v prÛbûhu zkou‰ky

po ukonãení zkou‰ky

Obr. 10 Zkou‰ka systému ETICS (soklová ãást) v prÛbûhu a po skonãení zkou‰ky

Kontaktní zateplovací systém ETICS s pûnov˘m polystyrenem EPS (okenní nadpraÏí)
v prÛbûhu zkou‰ky

po ukonãení zkou‰ky

Obr. 11 Zkou‰ka systému ETICS (oblast okenního nadpraÏí) v prÛbûhu a po skonãení zkou‰ky
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2.2 FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS
VELKOROZMùROVÁ ZKOU·KA ·Í¤ENÍ
POÎÁRU DLE ISO 13 785-2

Po sejmutí omítky bylo zji‰tûno bezpeãné odpaﬁení polystyrenu pod povrchem zateplení, na nûjÏ bezprostﬁednû
pÛsobily plameny, ‰lehající z okenního otvoru. Fragment
fasády po‰kozen˘ vysokou teplotou vyÏaduje pouze jednoduchou opravu poloÏením nové vrstvy polystyrenu , stûrky s v˘ztuÏnou vrstvou a omítky.
Závûry zkou‰ek dle ISO 13 785-2
• Provedené zkou‰ky zateplení polystyrenem o síle
180 mm neprokázaly ‰íﬁení poÏáru po povrchu fasád
v obou pokusech – s minerální nebo polymerovou
omítkou.
• Celistvost vnûj‰í vrstvy zateplovacího systému byla
zachována.
• Îádné ãásti zateplení bûhem poÏáru neopadávaly.
• Tepelná izolace tlou‰Èky 180 mm nemûla vliv na chování celého systému zateplení v podmínkách poÏáru.
• Fasády, na nûÏ bezprostﬁednû pÛsobil oheÀ, vyÏadují opravy pouze v dosahu pÛsobení plamenÛ.
• MoÏnost ‰íﬁení ohnû po fasádû u objektÛ s ﬁádnû proveden˘m zateplením je stejná, jako pro nezateplené fasády.
• Znaãn˘ vliv na odolnost systému má kvalita a provedení systému vãetnû jednotliv˘ch detailÛ. Nepﬁípustné je smû‰ování jednotliv˘ch systémÛ a pouÏívání materiálÛ neznámého pÛvodu. Takov˘ pﬁístup,
bez ohledu na pouÏit˘ izolaãní materiál, mÛÏe ovlivnit rozsah ‰íﬁení plamene po povrchu stûny.

PoÏární statistiky potvrzují, Ïe izolaãní systémy na bázi polystyrenu jsou trval˘m a bezpeãn˘m ﬁe‰ením zateplení obvodov˘ch stûn objektÛ. Bûhem více neÏ 30-ti let sledování
nebyl zji‰tûn ani jeden pﬁípad pﬁenosu ohnû mezi podlaÏími zpÛsoben˘ zateplování systémy ETICS. Pro provûﬁení
chování systému zateplení a získání dal‰ích poznatkÛ probûhly v prÛbûhu roku 2002 ve v˘zkumném ústavu ITB velkorozmûrové poÏární zkou‰ky fasádních zateplovacích
systémÛ ETICS dle normy ISO 13 785-2. Zkou‰ky mûly pﬁinést dal‰í informace o skuteãném chování zateplení na bázi
pûnového polystyrenu na ‰íﬁení ohnû po fasádách, pﬁedev‰ím pﬁi pouÏití velk˘ch tlou‰tûk izolantu.
Pro navození extrémních podmínek testu bylo rozhodnuto
pouÏít desky o tlou‰Èce 180 mm. Je to mnohem více, neÏ prÛmûrná tlou‰Èka, která je v souãasnosti pouÏívána v Evropû.
Test podle této normy patﬁí mezi nejpﬁísnûj‰í poÏární zkou‰ky s ohledem na velikost zku‰ební plochy - v˘‰ku 6 m a ‰íﬁku
3 metry. Pro vlastní simulaci poÏáru uvnitﬁ budovy byl pouÏit vysoce kalorick˘ a nebezpeãn˘ heptan s teplotou plynÛ
vycházejících z místnosti okolo 800°C .

V˘sledky proveden˘ch zkou‰ek zateplovacích systémÛ dle
ISO 13 785-2 s pouÏitím polystyrenov˘ch desek dokládají,
Ïe tento materiál je z hlediska poÏární ochrany bezpeãn˘m
ﬁe‰ením zateplování obvodov˘ch stûn objektÛ.
2.3 FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS
ZKOU·KY REAKCE NA OHE≈ DLE
âSN EN 13 501 – 1
V ãervenci 2003 byla v âR zavedena EN 13 501-1 – PoÏární klasifikace stavebních v˘robkÛ a konstrukcí staveb –
âást 1: Klasifikace podle v˘sledkÛ zkou‰ek reakce na oheÀ.
PoÏadavky na stavební v˘robky z hlediska reakce na oheÀ
ﬁe‰í revize âSN 73 0810.
âSN EN 13 501-1 klasifikuje samostatnû stavební v˘robky
mimo podlahovin a samostatnû podlahoviny. Obû skupiny
jsou klasifikovány do tûchto tﬁíd: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasifikace je zaloÏena na v˘sledcích zkou‰ek pﬁedepsan˘ch
pro konkrétní tﬁídu reakce na oheÀ.

Obr.12 Zkou‰ka zateplovacího systému ETICS s EPS podle
ISO 13 785-2

Po ukonãení zkou‰ky bylo konstatováno, Ïe povrch zateplení si uchoval celistvost a nebyl zniãen pﬁes intenzivní pÛsobení plamenÛ na nadpraÏí a vysoké teploty, dosahující jednoho tisíce stupÀÛ Celsia. Zde je tﬁeba zdÛraznit, Ïe pﬁi
skuteãném poÏáru teplota vnû objektu nepﬁesahuje 500550° C. Lze tedy soudit, Ïe podmínky vytvoﬁené pro poÏární zkou‰ku v˘znamnû pﬁekraãovaly realitu, s níÏ se setkáváme pﬁi skuteãn˘ch poÏárech. Ani takto vysoká teplota
nepo‰kodila ﬁádnû provedenou fasádu, nedo‰lo k pﬁenosu
ohnû na boãní zeì a na zateplení pod zdrojem poÏáru.

2.3.1 Zkou‰ení podle EN 13 823 (zkou‰ka SBI)
Tato zku‰ební metoda platí pro tﬁídu A2, B, C a D (v nûkter˘ch pﬁípadech i pro A1).
Touto zku‰ební metodou se zkou‰í celá sestava ETICS.
Systém se pﬁipevní na podklad, pﬁedstavující podklad na nûmÏ
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je systém pﬁipevnûn pﬁi koncové aplikaci (viz EN 13 238). Pﬁipevnûní se uskuteãní buì pomocí lepicích hmot pouÏívan˘ch
pﬁi koneãné aplikaci, nebo v pﬁípadû v˘luãnû mechanického
pﬁipevnûní pomocí mechanicky kotvících prvkÛ pouÏívan˘ch
pﬁi koneãné aplikaci. PouÏijí-li se lepicí hmoty, platí v˘sledek
zkou‰ky i pro mechanické pﬁipevnûní. PouÏije-li se v˘luãnû
mechanické pﬁipevnûní - hmoÏdinky 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.
StaÏení hodnocení reakce na oheÀ ke konkrétní skladbû má
za následek to Ïe je nutné provádût velké mnoÏství zkou‰ek. Proto se pﬁistupuje k hodnocení variant na základû roz‰íﬁené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek.
V principu je nutno najít uspoﬁádání vzorku, které tvoﬁí nejhor‰í pﬁípad z hlediska zku‰ebních v˘sledkÛ reakce na oheÀ.
Pﬁi zku‰ební metodû podle EN 13 823 se zji‰Èuje intenzita
uvolÀování energie, celková uvolnûná energie, pﬁíãné ‰íﬁení plamene, intenzita vyvíjení kouﬁe, celkov˘ vyvinut˘ kouﬁ
a v˘skyt hoﬁících kapek.
Organické a anorganické omítky se posuzují ve v‰ech sv˘ch
variantách (kompletní soustava tﬁí jednotliv˘ch zkou‰ek).
Vnûj‰í souvrství se zkou‰í s nejvût‰ím organick˘m obsahem
(obsah v‰ech organick˘ch pﬁísad je moÏno kontrolovat podle
sloÏení omítek a základní vrstvy, 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, informativními zkou‰kami urãená,
tlou‰Èka a v˘sledek zkou‰ky platí pro v‰echny ostatní velikosti zrn.

U vnûj‰ího souvrství s organick˘m obsahem nejv˘‰e 5%,
doporuãuje EOTA pro zku‰ební vzorek pouze nejmen‰í
tlou‰Èku. 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 zhotovení vzorku nejmen‰í a nejvût‰í tlou‰Èka.
Vliv druhu pojiva závisí na velikosti organického obsahu.
Pﬁi zhotovení zku‰ebního vzorku se proto doporuãuje maximální mnoÏství lepicí hmoty s nejvy‰‰ím organick˘m obsahem.
Vzorek se zhotoví vãetnû vyztuÏení, které bude pouÏito i pﬁi
koncové aplikaci. Pokud se mají pouÏít rÛzná vyztuÏení,
zkou‰í se vyztuÏení s nejvy‰‰ím organick˘m obsahem nebo
s nejvy‰‰í hodnotou PCS.
V˘sledek zkou‰ky platí i pro konfiguraci s tepelnû izolaãním
materiálem majícím men‰í tlou‰Èku, objemovou hmotnost
nebo organick˘ obsah, pro lepicí hmoty s men‰í tlou‰Èkou
a organick˘m obsahem, a pro omítky stejného druhu jako
pﬁi zkou‰ce, ale s men‰ím organick˘m obsahem na jednotku plochy.
2.3.2 Zkou‰ení podle âSN EN ISO 11 925 – 2
Touto zkou‰kou se stanoví zápalnost v˘robku pﬁi pÛsobení
malého 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 neexponovaného povrchu.
2.3.3 Zkou‰ení dle âSN EN ISO 1182 a âSN EN ISO 1716
Zkou‰ení dle tûchto metodik je vyÏadováno pro hodnocení
do tﬁíd A1, A2. ProtoÏe ETICS s tepelnou izolací z EPS
nemÛÏe této tﬁídy dosáhnout, nebylo s tûmito zkou‰kami
uvaÏováno.
2.3.4

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

Pro v˘bûr zkou‰en˘ch systémÛ z klasifikované skupiny
a následnou roz‰íﬁenou aplikaci v˘sledkÛ zkou‰ek pro celou
skupinu byly pouÏity obecné zásady koncepce „nejhor‰ího“
chování.
Vlastnosti klasifikované skupiny, ovlivÀující jejich reakci na oheÀ jsou:
• izolaãní materiál (sloÏení, tlou‰Èka, objemová hmotnost);
• hmota pro vytvoﬁení základní vrstvy - stûrková hmota
(sloÏení, tlou‰Èka, hmotnost na jednotku plochy);
• v˘ztuÏ pro základní vrstvu (sloÏení, tlou‰Èka, hmotnost
na jednotku plochy);
• koneãná povrchová úprava - omítka (sloÏení, tlou‰Èka,
hmotnost na jednotku plochy).
Obr. 13 Schéma zaﬁízení pro zkou‰ky SBI podle âSN EN 13 823
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V˘sledky platí pro:
• pﬁipevnûní lepením hmotami ALFAFIX S2, ALFAFIX S1,
ALFAFIX S11;
• mechanické kotvení plastov˘mi hmoÏdinkami;
• kombinaci lepení a mechanického kotvení.

omítky potom vytváﬁí minimální tepeln˘ odpor vnûj‰ího
souvrství a tedy maximální tepelnou expozici EPS
a namáhání na stranû bezpeãnosti.
Z informativních zkou‰ek vyplynulo, Ïe byl jako reprezentant
s nejhor‰ím chováním vybrán ETICS s omítkou
BETADEKOR SI tl. 3,0 mm.

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

V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek spolu s v˘sledky zkou‰ek na
zápalnost jsou, jako podklad pro klasifikaci, uvedeny v tabulce 2.

Vnûj‰í souvrství a v˘ztuÏ 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 základních variantách omítek BETADEKOR, pﬁi
ãemÏ u omítek BETADEKOR A a BETADEKOR SI byly
omítky zkou‰eny kromû základní tlou‰Èky 1,5 mm
i v tlou‰Èce 3,0 mm. U omítek s obsahem organick˘ch
látek do 5 % hmotnostnû lze zanedbat pﬁíspûvek vlastní omítky k uvolnûnému teplu a volba minimální tlou‰Èky

2.3.5 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/ãástic je:
d0.
tj.: B – s2, d0

Tabulka 2: V˘sledky prÛkazn˘ch zkou‰ek podle âSN EN ISO 11 925-2 a âSN EN 13 823 (ETICS ALFATHERM a omítkou BETADEKOR SI
tl. 3,0mm)

Zku‰ební metoda
âSN EN ISO 11925-2
pÛsobení na povrch
vystavení 15 s
vystavení 30 s
plamennû hoﬁící kapky/ãástice

âSN EN 13823

Sledovaná vlastnost

Poãet zkou‰ek

Fs ≤ 150 mm
Fs ≤ 150 mm
zapálení filtraãního papíru
FIGRA
LFS < hrana zku‰ebního tûlesa
THR 600s
SMOGRA
TSP 600s
objevení se plamennû
hoﬁících kapek/ãástic
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3
3

PrÛmûrná
hodnota **)

86 W/s
4.1 MJ
11 m2/s2
60 m2
-

V˘sledky
Splnûní kritéria
pro tﬁídu B

vyhovûlo
vyhovûlo
nedo‰lo
≤ 120 Ws
men‰í
≤ 7,5 MJ
s2 ≤ 180 m2/s2
s2 ≤ 200 m2 *)
nedo‰lo

*) kriterium pro zaﬁazení do s1 TSP600s ≤ 50 m2 nebylo splnûno
**) prÛmûrná hodnota je stanovena z v˘sledkÛ dílãích zkou‰ek podle âSN EN 13 501-1: 7.3
Tabulka 3: Komponenty zkou‰eného systému

Komponent systému
Izolaãní materiál EPS tﬁídy reakce
na oheÀ E nebo lep‰í
Koneãná povrchová úprava – omítka:
• BETADEKOR A - 15/30
• BETADEKOR SI - 15/30
• BETADEKOR V- 15/30
• BETADEKOR S - 15/30

Tlou‰Èka

Objemová / plo‰ná hmotnost

maxim. 180 mm

men‰í neÏ 20 kg/m3

prÛmûrnû
(1.5 aÏ 3.0) mm

men‰í neÏ 3,1 kg/m2
men‰í neÏ 3,1 kg/m2
men‰í neÏ 3,0 kg/m2
men‰í neÏ 3,5 kg/m2
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POÎÁRNÍ ZKOU·KY
2.3.6 Oblast pﬁímé a roz‰íﬁené aplikace

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 pﬁípadû poÏadavku lze zkou‰ku SBI o vhodnou variantu roz‰íﬁit.

Tato klasifikace je platná pro ETICS pﬁi koneãném pouÏití
s následujícím vymezením:
• podklad: betonové a zdûné konstrukce pﬁípadnû upravené nátûrem, nástﬁikem nebo omítkou, deskové materiály (CTD;cementovláknité 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, ALFAFIX S11, mechanické kotvení plastov˘mi hmoÏdinkami,
- kombinaci lepení a mechanického kotvení;
• základní vrstva z hmoty ALFAFIX S1 a v˘ztuÏe ze skelné tkaniny o plo‰né hmotnosti min. 0,145 kg/m2;
• komponent systému dle tabulky.

Pozn. âást 2.3 zpracována s vyuÏitím materiálu Ing. Zoufala, CSc. a Ing.
Machatky, CSc - Zkou‰ení a klasifikace vnûj‰ích tepelnû izolaãních kompozitních systémÛ ETICS do tﬁíd reakce na oheÀ.

3. Ovûﬁení klasifikace EPS
dle âSN EN 13 501-1 a âSN 73 0862
V souvislosti s pﬁechodem na nov˘ klasifikaãní systém podle
pﬁevzaté evropské norma âSN EN 13 501-1 byl v souãinnosti Centra stavebního inÏen˘rství a.s. – PoÏárnû technickou laboratoﬁí a SdruÏením EPS âR vypracován plán
zkou‰ek na porovnání klasifikace bûÏnû vyrábûn˘ch retardovan˘ch typÛ expandovaného polystyrenu rÛzn˘ch znaãek s pÛvodní klasifikací podle zru‰ené âSN 73 08 62. Pro
zkou‰ky byly pouÏity vybrané fasádní desky tlou‰Èky 50 mm
a hustoty cca 15 kg/m3.
V‰echny zkou‰ky byly provedeny v PoÏárnû technické
laboratoﬁi, CSI a.s., âIA akreditované zku‰ební laboratoﬁi ã. 1007.7 v souladu s postupy uveden˘mi v normách
âSN EN ISO 11925-2, âSN EN 13823 a ve zku‰ebním
postupu ZP 04 –01 podle zru‰ené âSN 73 0862.
Z namûﬁen˘ch hodnot a v˘sledné klasifikace je zﬁejmé, Ïe
v‰echny zkou‰ené desky fasádního polystyrenu EPS-F splÀují poÏadavek projektov˘ch norem ﬁady 73 0802 (C1) na tepelnû izolaãní jádro zateplovacích systémÛ pro vnûj‰í tepelné
izolace stûn objektÛ s v˘‰kovou polohou hp ≤ 22,5 m. V‰echny tyto v˘robky splÀují zároveÀ kriteria pro klasifikaci do tﬁídy
E podle reakce na oheÀ (âSN EN 13 501-1), coÏ je poÏadavek revidované âSN 73 0810. V˘sledky zkou‰ek zároveÀ potvrdily deklarované poÏární vlastnosti rÛzn˘ch surovin pouÏívan˘ch na ãeském trhu.

2.3.7 Závûr
V˘sledky zkou‰ek proveden˘ch v souladu s poÏadavky âSN
EN 13501-1 pro klasifikaci reakce stavebních v˘robkÛ na
oheÀ s vyuÏitím zásad roz‰íﬁené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek
vedou k tûmto závûrÛm:
1. V˘sledky zkou‰ek potvrzují správnost zásad roz‰íﬁené
aplikace v návrhu pokynÛ CEN TC 127 pro pﬁímou a roz‰íﬁenou aplikaci a Ïe pouÏitá metodika je rámcovû 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.
Tabulka 4: Seznam v˘robkÛ pouÏit˘ch pro ovûﬁovací zkou‰ky

Vzorek ã.:
1.
2.
3.
4.
5.

Název
Koplen 0814 F
BASF F – 295
SCONAPOR F 238
SUNPOR PSP 70 F
NOVA EF 443 B

V˘robce suroviny
Kauãuk a.s.
BASF AG
DOW Chemical
SUNPOR Kunststoff GmbH
Nova Chemical

Tabulka5: V˘sledky zkou‰ek

Vzorek ã.:

NÁZEV V¯ROBKU

1.
2.
3.
4.
5.

Koplen 0814 F
BASF F – 295
SCONAPOR F 238
SUNPOR PSP 70 F
NOVA EF 443 B

Klasifikace
ZP 04 – 01
C1
C1
C1
C1
C1
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âSN EN 13501-1
E
E
E
E
E

Uvedené závûry zkou‰ek a dal‰í dÛleÏité informace pro projektování pûnového polystyrenu obdrÏíte na
internetov˘ch stránkách SdruÏení EPS âR, popﬁípadû na adrese:
© SdruÏení EPS âR
05/2005

SdruÏení EPS âR
Na Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 725 747
e-mail: info@epscr.cz
internet: www.epscr.cz

