
 

KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI 
FIRES-CR-088-16-AURS  
 Nenosná stena zo sendvičových panelov ARPANEL S MIWO,  
s hrúbkou 120 mm a jadrom z minerálnej vlny 
 

 

Toto je elektronická verzia protokolu o klasifikácii, ktorá bola vytvorená ako kópia protokolu o klasifikácii oficiálne 

vydaného v papierovej forme. Elektronickú verziu protokolu o klasifikácii možno použi ť výhradne pre 

informatívne účely. Všetky informácie, ktoré sú uvedené v tomto protokole o klasifikácii, sú majetkom 

objednávateľa a nesmú byť bez jeho písomného súhlasu využívané ani žiadnym spôsobom publikované. Obsah 

tohto súboru môže zmeniť iba vydavateľ, teda FIRES, s.r.o., Batizovce. Objednávate ľ môže publikovať tento 

protokol o klasifikácii po častiach iba s písomným súhlasom vydavate ľa. 
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KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI 
PODĽA STN EN 13501-2 + A1: 2010  

s definíciou rozšírenej aplikácie výsledkov skúšky 
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Tento dokument je označený akreditačnou značkou SNAS doplnenou značkou ILAC-MRA. SNAS je signatárom ILAC-MRA, Dohovoru o 
vzájomnom uznávaní (akreditácie), ktorý je zameraný na zvýšenie dôveryhodnosti akreditovaných subjektov a odstránenie opakovaného 
skúšania v krajinách signatárov. Viac informácii o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatármi ILAC-MRA v oblasti skúšania sú okrem SNAS 
(Slovenská republika) aj napríklad ČIA (Česká republika), PCA (Poľsko), DakkS (Nemecko) a BMWA (Rakúsko). Zoznam signatárov ILAC-
MRA je na  http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/. FIRES, s.r.o. Batizovce je tiež plným členom EGOLF, viac na www.egolf.org.uk. 
Klasifikačné protokoly s definíciou rozšírenej aplikácie, ktoré vydal FIRES, s.r.o. v anglickom jazyku sú platné v Spojených Arabských 
Emirátoch na základe zoznamu laboratórií schválených Ministry of Interior Civil Defence Spojených Arabských Emirátov (aktuálny zoznam 
je dostupný na: www.dcd.gov.ae/eng/).  
 
 
FIRES 147/S-14/06/2016-S FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika 

tel. 00421 52 775 22 98, fax. 00421 52 788 14 12, www.fires.sk 
Notifikovaná osoba č. 1396, Autorizovaná osoba reg. č. SK01, Člen EGOLF 

  
Názov výrobku: Nenosná stena zo sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, s hrúbkou 120 

mm a jadrom z minerálnej vlny 
  
Objednávateľ: Adamietz Sp. z o.o. 

ul. Braci Prankel 1 
47-100 Strzelce Opolskie 
Poľsko 

  
Vypracoval: FIRES, s.r.o. 

Osloboditeľov 282 
059 35 Batizovce 
Slovenská republika 

  
Skúšaná vlastnosť Požiarna odolnosť 
Skúšobná metóda EN 1364-1: 1999 
Typ skúšky Akreditovaná a notifikovaná (NB 1396) 
  
Číslo projektu: PR-16-0315 
Dátum vydania: 25. 07. 2016 (dátum vydania verzie v anglickom jazyku: 04. 05. 2016) 
 
Počet výtlačkov: 3 
Výtlačok číslo: 2 
 
Rozdeľovník výtlačkov: 
Výtlačok číslo 1 FIRES, s. r. o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika 

(elektronická verzia) 
Výtlačok číslo 2 Adamietz Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, Poľsko 

(elektronická verzia) 
Výtlačok číslo 3 Adamietz Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, Poľsko 

Tento klasifikačný protokol sa smie použiť či reprodukovať len ako celok. 

http://www.ilac.org
http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/
http://www.egolf.org.uk
http://www.dcd.gov.ae/eng/
http://www.fires.sk
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1. ÚVOD 

V tomto protokole o klasifikácii sa definuje klasifikácia požiarnej odolnosti výrobku Nenosná stena zo 
sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, s hrúbkou 120 mm a jadrom z minerálnej vlny s využitím tried 
uvedených v STN EN 13501-2 + A1: 2010. 

2. PODROBNÉ INFORMÁCIE O KLASIFIKOVANOM VÝROBKU 

2.1 VŠEOBECNE 

Výrobok, Nenosná stena zo sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, s hrúbkou 120 mm a jadrom z 
minerálnej vlny, sa definuje ako nenosná stena s deliacou funkciou, používaná buď ako priečka, alebo 
ako obvodová stena podľa STN EN 14509. 

2.2 OPIS VÝROBKU 

Výrobok je nenosná stena z horizontálne orientovaných sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, 
s hrúbkou 120 mm, jadrom z minerálnej vlny a symetrickou konštrukciou zámku panelov. 

Rozmery 
šírka modulárneho panela 1000 mm 
presah v styku 18,0 mm 

Jadro panela 
Lamely minerálnej vlny Spanrock M (výrobca: Rockwool); 
Menovitá objemová hmotnosť: 105,0 ± 10% kg.m-3; 
Orientácia vláken: kolmo na povrch oceľového plechu; 
Lepidlo medzi plechmi a minerálnou vlnou: BASF 1900/14. 

Plášť panela 
Na interiérovej strane: oceľový plech hrúbky 0,50 mm, trieda ocele S250GD (výrobca: Arcelor Mittal), 

polyesterová úprava hrúbky 25 µm, geometria profilu: lineárna (L). 
Na exteriérovej strane: oceľový plech hrúbky 0,60 mm, trieda ocele S250GD (výrobca: Tata Steel), 

polyesterová úprava hrúbky 25 µm, geometria profilu: lineárna (L). 

Vnútri styku panelov nie je požiarne odolné tesnenie/tmel. V stykoch panelov nie sú spojovacie prvky. 

Podrobnejšie informácie o konštrukcii výrobku sú znázornené v protokole o skúške, ktorý sa špecifikuje 
v protokole [1]. 

2.3 UPEVNENIE VÝROBKU 

Panely sú upevnené k dvom zvislým podporám oceľovými samovrtnými skrutkami (Ø 4,8 x 190) mm. 
Poloha skrutiek: ≤ 100 mm od hrán panela. Počet skrutiek: 4 ks/panel. 

Vzájomná vzdialenosť podpôr (rozpätie) je 3000 mm. Vzdialenosť medzi podporami sa môže zväčšiť 
v súlade s podmienkami špecifikovanými v článku 4.2 tohto protokolu. 
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3. PROTOKOLY O ROZŠÍRENEJ APLIKÁCII A VÝSLEDKY SKÚŠOK POUŽITÉ PRE TÚTO 
KLASIFIKÁCIU 

3.1 PROTOKOLY O ROZŠÍRENEJ APLIKÁCII 

Poradové 
číslo 

Názov  
laboratória 

Názov  
objednávateľa 

Číslo  
protokolu 

Dátum  
vydania 

[1] FIRES, s.r.o., 
Batizovce, SR 

Adamietz Sp. z o.o., 
Strzelce Opolskie, Poľsko 

FIRES-ER-024-16-NURE 03. 05. 2016 

4. KLASIFIKÁCIA A OBLASŤ APLIKÁCIE 

4.1 KLASIFIKAČNÝ ODKAZ 

Klasifikácia priečky sa vykonala s využitím tried podľa článku 7.5.2 STN EN 13501-2 + A1: 2010. 
Klasifikácia obvodovej steny sa vykonala s využitím tried podľa článku 7.5.3 STN EN 13501-2 + A1: 2010. 

4.2  KLASIFIKÁCIA 

4.2.1 KLASIFIKÁCIA PRIEČKY 

Výrobok, Nenosná stena zo sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, s hrúbkou 120 mm a jadrom 
z minerálnej vlny, sa klasifikuje podľa nasledujúcich kombinácií parametrov vlastností a tried podľa 
vhodnosti. 

Klasifikácia požiarnej odolnosti: Podmienky: 
E 120 / EI 120 / EW 120 A, C (10 144 mm) 

E 120 1) / EI 120 / EW 120 1) B 
1) V STN EN 13501-2, článku 7.5.2.4 sa nedefinujú triedy E 180 a EW 180, výrobok však spĺňa kritériá 
celistvosti a radiácie za čas 180 minút. 

Podmienka A: Klasifikácia platí na výrobok bez zmeny orientácie panelov a dovoľuje sa zväčšenie dĺžky 
rozpätia až do 12 000 mm pod podmienkou, že v stykoch panelov je spojovací prvok 
každých 3 000 mm (podľa STN EN 15254-5). 

Podmienka B: Klasifikácia platí na výrobok s vertikálnou alebo horizontálnou orientáciou panelov 
a dovoľuje sa zväčšenie dĺžky rozpätia až do 4 000 mm bez spojovacích prvkov v stykoch 
pod podmienkou, že vôľa pre rozťažnosť sa úmerne zväčší (podľa  
STN EN 1364-1 a STN EN 15254-5, tabuľky 2). 

Podmienka C: Maximálna dovolená dĺžka rozpätia bez spojovacích prvkov v stykoch a bez zmeny 
orientácie panelov (získaná výpočtom podľa prílohy B normy EN 15254-5). 
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4.2.2 KLASIFIKÁCIA OBVODOVEJ STENY 

Výrobok, Nenosná stena zo sendvičových panelov ARPANEL S MIWO, s hrúbkou 120 mm a jadrom 
z minerálnej vlny, sa klasifikuje podľa nasledujúcich kombinácií parametrov vlastností a tried podľa 
vhodnosti. 
Klasifikácia požiarnej odolnosti: Podmienky: 

E 120 (o↔i) / EI 120 (o↔i) / EW 60 (o↔i) 1) A, C (10 144 mm) 
E 120 (o↔i) 2) / EI 120 (o↔i) / EW 60 (o↔i) 2) B 

1) V STN EN 13501-2, článku 7.5.3.4, sa nedefinuje trieda EW 120 (o↔i), výrobok však spĺňa kritérium 
radiácie za čas 120 minút. 

2) V norme EN 13501-2, článku 7.5.3.4, sa nedefinujú triedy E 180 (o↔i) a EW 180 (o↔i), výrobok však 
spĺňa kritériá celistvosti a radiácie za čas 180 minút. 

Podmienka A: Klasifikácia platí na výrobok bez zmeny orientácie panelov a dovoľuje sa zväčšenie dĺžky 
rozpätia až do 12 000 mm pod podmienkou, že v stykoch panelov je spojovací prvok 
každých 3 000 mm (podľa STN EN 15254-5). 

Podmienka B: Klasifikácia platí na výrobok s vertikálnou alebo horizontálnou orientáciou panelov 
a dovoľuje sa zväčšenie dĺžky rozpätia až do 4 000 mm bez spojovacích prvkov v stykoch 
pod podmienkou, že vôľa pre rozťažnosť sa úmerne zväčší (podľa  
STN EN 1364-1 a STN EN 15254-5, tabuľky 2). 

Podmienka C: Maximálna dovolená dĺžka rozpätia bez spojovacích prvkov v stykoch a bez zmeny 
orientácie panelov (získaná výpočtom podľa prílohy B normy EN 15254-5). 

4.3 OBLASŤ APLIKÁCIE 

Táto klasifikácia platí na tieto aplikácie konečného používania: 

Kovové plášte zmena hrúbky kovového plášťa sa dovoľuje v rozsahu ± 50 %; 
zmena geometrie profilu kovového plášťa sa dovoľuje; 
zmena druhu materiálu kovového plášťa sa dovoľuje pre všetky triedy skúšanej 
bežnej ocele; 

Jadro zmenšenie objemovej hmotnosti minerálnej vlny v jadre sa dovoľuje do -10 %; 
zväčšenie objemovej hmotnosti minerálnej vlny v jadre sa dovoľuje do 150 kg/m3; 
zmena orientácie vláken minerálnej vlny sa nedovoľuje; 
zmenšenie množstva spojiva sa dovoľuje; 

Konštrukcia styku zväčšenie presahu kovového plášťa v mieste styku panelov sa dovoľuje za 
predpokladu, že ostatné rozmery sa nezmenia; 
zväčšenie hĺbky spoja pero - drážka v jadre panela sa dovoľuje; 
zmenšenie hĺbky spoja pero - drážka v jadre panela sa nedovoľuje; 
zmena hrúbky pera a drážky v jadre panela sa dovoľuje do ± 50 %; 

Orientácia panelov zmeny v orientácii panelov (vertikálne alebo horizontálne) sa dovoľujú v súlade s 
článkom 4.2 tohto dokumentu; 

Rozmery 
 

zmenšenie šírky panelov sa dovoľuje; 
zväčšenie šírky panelov sa dovoľuje až do 1 200 mm; 
zväčšenie hrúbky jadra panelov sa dovoľuje; 
v prípade steny z vertikálne orientovaných panelov sa dĺžka (šírka) steny môže 
zväčšiť; 
v prípade steny z horizontálne orientovaných sendvičových panelov výšku steny 
možno zväčšiť za predpokladu, že každý panel je upevnený k nosnej konštrukcii 
tak, že zaťaženie sa neakumuluje z horných častí steny na dolné časti steny; 
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Dĺžka rozpätia zmenšenie vzdialenosti medzi podporami sa dovoľuje (< 3 000 mm); 
zväčšovanie vzdialenosti medzi podporami sa dovoľuje (> 3 000 mm) v súlade s 
článkom 4.2 tohto dokumentu; 

Upevnenie 
k podpornej 
konštrukcii 

stena je upevnená k podporám umiestneným v súlade s článkom 4.2 tohto 
dokumentu; 
každý z panelov je pripevnený k 2 podporám 
- orientovaným vertikálne (v prípade horizontálnej inštalácie panelov), 
- orientovaným horizontálne (v prípade vertikálnej inštalácie panelov) 
pomocou samovrtných skrutiek (Ø 4,8 x 190) mm, poloha skrutiek: ≤ 100 mm od 
hrán panela, počet skrutiek:4 ks/panel); 
zväčšenie počtu skrutiek sa dovoľuje; 
stena môže byť upevnená k iným podporám ako sa skúšali, ak: 
- nosná konštrukcia má aspoň taký istý čas klasifikácie požiarnej odolnosti 

z hľadiska nosnosti ako panelová stena z hľadiska izolácie a/alebo celistvosti; 
- pohyb nosnej konštrukcie spôsobený teplom nevyvoláva zaťaženie steny z 

panelov, ktoré by mohlo ovplyvniť celistvosť skúšanej steny; 
- upevňovací systém v nosnej konštrukcii má rovnakú nosnosť ako v prípade 

podpôr, ktoré sa použili pri skúške. 

5. OBMEDZENIA 

Tento dokument nenahrádza schválenie typu alebo certifikáciu výrobku.  

Klasifikácia platí za predpokladu, že sa nezmení výrobok, oblasť použitia výrobku a normy podľa ktorých 
sa vykonala.  

Schválil:      Vypracoval: 

Ing. Štefan Rástocký     Bc. Dávid Šubert  
vedúci skúšobného laboratória    technik skúšobného laboratória 
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