
PAVUS, a.s.  
AUTORIZOVANÄ OSOBA AO 216 

Filia:  čtvr ť J. Hybeše 879  
Veselí nad  Lužnicí  
391 81 

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek 

E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz  
Tel.: 286 019 587 Fax: 286 019 590 

Tel.: +420 / 381 581 128-9 
Faks: +420 / 381 581 127 
E-mail: veseli@pavus.cz 

PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

ODOLNOSTI 

Przedmiot klasyfikacji: Nośne stropy i dachy pełniące funkcję przegród oddzielenia 
 pożarowego zgodnie z normą ČSN-EN 13501-2:2008, akapit.7.3.3 

Numer identyfikacyjny: 

Nazwa i typ elementu: 

Zamawiaj ący: 

PK2-03-08-013-C-O 

Drewniana konstrukcja nośna chroniona płytami GKF KNAUF 
z izolacją ICYNENE - 11/08 

LIKO-S, a.s. 
U Splavu 1419 
684 01 Slavkov u Brna 
Republika Czeska 

Organ wydaj ący:  PAVUS, a.s. 

Jednostka autoryzowana AO 216  

Jednostka notyfikowana NB 1391  

Prosecká 412/74190 00 PRAHA 9 

Laboratorium badan odporności ogniowej 

Veselí nad Lužnicí  

Zlecenie nr  108311 /Z210080278 

Data wydania: 

Łączna ilo ść wydruków: 4 

Numer wydruku: 4 

2008-12-30 

Stron razem:  4



 

PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI nr PK2 -03-08-013-C-0 

Strona 2 z 4 

1. WSTĘP 

1.1. Niniejszy protokół klasyfikacji określa klasyfikację danego elementu zgodnie z procedurami podanymi 
w normie ČS N EN 13501-2. 

1.2. Niniejszy protokół klasyfikacji ma 4 strony i może być wykorzystywany wyłącznie jako całość. 

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KLASYFIKOWANEGO ELEMENT U 

2.1. Ogólnie 

Drewniana konstrukcja nośna stropu chroniona płytami GKF KNAUF z izolacją z materiału ICYNENE - 11/08 jest 

definiowana jako strop nośny pełniący funkcję przegrody oddzielenia pożarowego z uwzględnieniem 

charakterystyki parametrów odporności ogniowej podanych w normie ČSN EN 13501-2 ustęp 5. 

 
2.2. Opis 

Przedmiotem klasyfikacji jest drewniana konstrukcja nośna stropu chroniona płytami GKF KNAUF z izolacją z 

materiału ICYNENE - 11/08. Wymiary próbki poddanej działaniu promieniowania cieplnego wynosiły 3000 mm 

(szerokość) x 4000 mm (długość), natomiast całkowita wielkość próbki wynosiła 3000 mm (szerokość) x 4400 mm 

(długość). 

Konstrukcja nośna z belek świerkowych o przekroju 50 x 180 mm o rozstawie osiowym 930 mm. Ślepy pułap 

stropu wykonano z desek o grubości 24 mm i szerokości 120 mm. Sufit wykonano z płyt SKD GKF KNAUF 

o grubości 15 mm, jako zawieszony na konstrukcji nośnej z profili CD na jednym poziomie, w rozstawie 

osiowym 500 mm i przymocowano do belek nośnych za pomocą bezpośrednich połączeń. Wysokość 

zawieszenia stropu podwieszanego wynosi 240 mm. Pomiędzy nośne prostopadłościany została wstrzyknięta 

izolacja ICYNENE o grubości warstwy 150 mm. 

Szczegółowy opis produktu wraz z rysunkami można znaleźć w Protokole testowym nr. Pr-08-2.174 
 z dnia 29. grudnia 2008. 
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3. PROTOKOŁY TESTOWE / PROTOKOŁY O MO ŻLIWOŚCIACH ROZSZERZONEGO 
ZASTOSOWANIA ORAZ WYNIKI BADA Ń UŻYTE DO CELÓW NINIEJSZEJ 
KLASYFIKACI 

3.1. Protokoły testowe / protokoły o możliwościach rozszerzonej aplikacji  

Nazwa laboratorium 

Adres Numer akredytacji  

Zamawiaj ący  
protokół  

Numer protokołu 

Data testów  

Procedura badawcza  

PAVUS, a. s. LIKO-S, a.s. Pr-08-2.174 ĆSN EN 1365-2 
Veselí nad Lužnicí U Splavu 1419 2008-12-29  

AZL nr 1026 684 01 Slavkov u Brna   

 Republika Czeska   

3.2. Warunki obciążenia konstrukcji i wyniki testów 

Procedura testowa,  

Numer protokołu 

Data wydania 

Parametr 

ĆSN EN 1365-2 
Pr-08-2.174 
2008-12-29 

Obciążenie cieplne 

Kierunek obciążenia  

Wyprowadzenie obciążeń 

Warunki podpór  

Normowa krzywa temperatury / czas 

od dołu 

Dwa brzemiona obciążające próbkę w poprzek, w 

odległości 1300 mm od krawędzi próbki narażonej 

na oddziaływanie obciążenia cieplnego. Ciężar 

pojedynczego brzemiona - 5,51 kN 
prosty nośnik 

 
Nośność (R) 
- ugięcie D = L2/400 d (mm) 
- prędkość ugięcia  

dD/dt = L2/9000 d (mm/min) 

41 minut 

41 minut, bez naruszenia 

 
Ciągło ść (E) 
- poduszeczka bawełniana 
- szczelinomierze 
- płomienie ognia  

41 minut 
41 minut, bez  naruszenia  

 41 minut 

 
Izolacja (I)  
- przeciętny wzrost temperatury 
- maksymalny wzrost temperatury 

41 minut1> (bez  naruszenia)  

 41 minut1> (bez uszkodzenia) 

1) Naruszenie któregokolwiek kryterium nośności bądź ciągłości oznacza jednoczesne naruszenie kryterium 
izolacyjności niezależnie od tego czy przekroczone zostały termiczne wartości graniczne dla izolacji, czy też nie  

(patrz ĆSN EN 13501-2, akapit 5.2.3.2). 
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4. KLAS YFIKACJA I OBSZAR ZASTOSOWA Ń 

4.1. Materiały referencyjne klasyfikacji 

Niniejsza klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z ustępem 7. normy ĆSN EN 13501-2:2008. 

4.2. Klasyfikacja 
Drewniana konstrukcja nośna chroniona płytami GKF KNAUF z izolacją ICYNENE - 11/08 została sklasyfikowana wg 
poniższych kombinacji parametrów właściwości oraz klas odporności ogniowej jako: 

4.3. Obszar zastosowań 

Wyniki testu odporności ogniowej próbki – stropową drewnianą konstrukcję nośną chronioną płytami GKF KNAUF 
z izolacją ICYNENE - 11/08 można aplikować bezpośrednio, zgodnie z normą ĆSN EN 13501-2 praz ĆSN EN 
1365-2 na konstrukcje stropów tego samego typu, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki: 
 
• W odniesieniu do elementu budowlanego konstrukcyjnego – maksymalne wartości momentów i sił 

poprzecznych, obliczonych dla takiego samego podkładu jak w przypadku układu badawczego nie mogą być 
wyższe od stwierdzonych w trakcie badania; 

•  
• W odniesieniu do elementów sufitu podwieszanego – rozmiary paneli tworzących ślepy pułap nie zostały 

pomniejszone, łączna powierzchnia przypadająca na akcesoria i elementy złączne w stosunku do 
powierzchni pokrycia stropu nie zwiększyła się 
 

• W odniesieniu do wnęki (pustki) – jest ona taka sama lub większa niż w przypadku badanej próbki a we 
wnętrzu pustki nie został umieszczony żaden łatwopalny lub izolacyjny materiał, który w tych samych 
ilościach nie został przebadany w trakcie prób (obciążenie pożarowe) 
 
 

REI 30 

5. OGRANICZENIA 

Niniejszy protokół klasyfikacji jest ważny przez 5 lat od dnia jego wystawienia. 

Protokół ten nie zastępuje aprobaty typu ani certyfikacji wyrobu. 

Przygotował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Mgr inż. 


