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1. Úvoo

Tento protokol o klasifik-aci urěuje klasifikaci poŽárního uzávěru - půdních skládacích
schodů DoLLE F 30 PLUS v souladu s ČsN EN ,t35o,l-2'

Tento protokol o klasifikaci má včetně přílohy 7 stran a mŮže být pouŽíván pouze jako celek.

2. PoDRoBNÉ lNFoRMAcE o KLASIFIKoVANÉM yýnoexu

2.1 Typ funkce
Půdní skládací schody DOLLE F 30 PLUS je moŽno definovat jako požární uzávěr' Mají
funkci požárni dělící konstrukce s ohledem na charakteristiky ýástností poŽární odolnosii
uvedené v článku 5 ČSN EN 13501-2 (celistvost (E), izolace (|i).

2.2 Popis
Výrobcem uvedených poŽárních uzávěrů je firma DOLLE, Vestergade 47, DK-7741
Frostrup, Dánsko'

Popis konstrukce:

Rám uzávěru (schránka) je vyroben z lat'ovky z měkkého dřeva výšky 215 mm a tloušťky
18 mm' Po spodním vnitřním obvodu je falc 14 x 10 mm pro dosednutí křídla uzávěru
(poklopu). Ve falci je v dráŽce uloŽeno celoobvodové dorazové těsnění z materiálu EPDM
označené DAFA EPDM 16-145c.

Vyráběné rozměry (rozměry stavebního otvoru):

1150 x 570 mm,

1200 x 600 mm,

120011300/1400 x 700 mm.

Křídlo uzávěru (poklop) je sendvičové konstrukce celkové tloušťky 61 mm. Skládá se
zrámu zdřevěných lepených hranolů, opláštěného deskami HDF na 

-horní 
straně tl.3 mm,

a na dolní straně deskou MDF tl. 8 mm. Volný prostor mezi opláštěním a rámem je vyplněn
deskami z minerální vaty Rockwool tl' 50 mm se součinitelem tepelného prostupú'0,6o
W]*'r. Ve falci po obvódu poklopu je v dráŽce uloŽeno zpěňující protipoŽární těsnění 2 x
35 mm.

Skládací Žebřík _ dřevěný, 3 dílný, bočnice z borovice, nášlapy z buku, šířka 400 mm,
vzdálenost mezi nášlapy 250 mm, protiskluzová Úprava nášlapů.

PouŽití pro světlou výšku 2880 mm.

Rozměry nášlapů - tloušt'ka 18 mm, hloubka 83 mm

Rozměry bočnic - tloušt'ka 21 mm, hloubka 83 mm

Zavíráni uzávěru _ vyklápění, zakryté závěsy, zámek vsazený do poklopu z čelní strany.

Nosnost - max. pracovní zatíŽení 150 kg (testováno pro 265 kg)'
Celkový výkres skládacích půdních schodŮ DOLLE F 30 PLUS a řez křídlem uzávěru
(poklopem) je uveden v příloze - dokumentace předaná objednatelem'

lEl'TEéxnrcrÝ A ZKUŠEBNí
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3. \|ýSLEDKY zKoUŠEK VYUŽITÉ PRo KLAslFlKAcl

3.í Zkušební protokol č. 3151/8490-Kra

3.í.í Název a adresa zkušebny:

MaterialprÚfanstalt fÚr Bauwesen, Technische Universitát Braunschweig, lnstitut fŮr

Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Beethovenstrasse 52, D-38106 Braunschweig,
Německo.

3.1.2 Zkušební protokol:

č' 3151l8490_Kra - zkoušky poŽární odolnosti půdních skládacích schodů firmy DoLLE
podle DIN 4102-2:1977 a EN 1364-2:1999

6 stran textu, 't6 stran příloh

05.06.2000

firma DOLLE, Vestergade 47, DK-7741 Frostrup, Dánsko

Protokol obsahuje:

Vydán:

Objednatel:

Posudek obsahuje:

Vydán:

Objednatel:

3.1.3 Provedené zkoušky požární odolnosti:

Skládací pŮdní schody DOLLE byly podrobeny zkouškám poŽární odolnosti podle DlN 4102-
2:1977 a EN 1364-2:1999 ve výše uvedené zkušebně v Německu. Výsledky zkoušek jsou
zpracovány ve zkušebním protokolu č. 3151/8490-Kra. Byl zkoušen jeden zkušební vzorek
celkoých rozměrů 1375 x 676 mm osazený do Železobetonové stropní konstrukce tl. 150
mm' Zkušebnívzorek byl namáhán teplotou ze spodní strany, tj. ze strany poklopu.

3.í.4 Výsledky zkoušek:

Vyhodnocení provedených zkoušek poŽární odolnostije provedeno podle Čsru eru 1634-1.
Při zkouškách poŽární odolnosti uvedeného poŽárního uzávěru firmy DoLLE bylo porušeno
v 58. minutě kritérium izolace (byla překročena přípustná průměrná teplota na neohřívané
straně zkušebního vzorku), kritérium celistvosti nebylo po dobu zkoušky, tj. po dobu 58
minut překročeno'

Zkoušený uzávěr vyhověl v souladu s Čstt EN 1634-1 poŽadavku na poŽární odolnost
El 45 v prodlouŽené klasifikační době (kategorie B).

3.2 Zkušební zpráva é. 317911 19/08-Kra

3.2.1 Název a adresa zkušebny:

MaterialprÚfanstalt fÚr Bauwesen, Technische Universitát Braunschweig, lnstitut fÚr
BaustoÍfe, Massivbau und Brandschutz, Beethovenstrasse 52, D_38106 Braunschweig,
Německo.

3.2.2 Zkušební zpráva:

č. 31791119/08-Kra - zkoušky požárni odolnosti půdních skládacích schodů firmy DoLLE
podle DIN EN 1634-1:2000, DIN EN 1363-1:1999 a DIN 4102-2:1977

5 stran textu, 10 stran příloh

17.05.2008

Gebr. DOLLE GmbH, Rockwinkeler Landstrasse 1 17, D 28325
Bremen, Německo

ttrcr<Y a zxuŠeeuí
ÚsTAv STAVEBNÍ PBAHA
Poboěka PoŽámí bgŽpočnost stiaveb
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3.2.3 Provedené zkoušky poŽární odolnosti:

Skládací půdní schody DOLLE byly podrobeny zkouškám požární odolnosti V souladu s DlN
EN 1634-1:2000, DlN EN 1363-1:1999 a DlN 4102-2:1977 vpožární zkušebně Versuchs-
und Forschungsanstalt der Stadt Wien, Rakousko. Výsledky zkoušek jsou uvedeny Ve
zkušební zprávě č. 31791119i08-Kra. Byly zkoušeny dva zkušební vzorky vybavené zámkem
v poklopu. Zkušební vzorky byly namáhány teplotou kaŽdý z jiné strany'

3.2.4 Výsledky zkoušek:

Vyhodnocení provedených zkoušek poŽární odolnosti je provedeno v souladu s DlN EN
1634-1a DIN EN 1363-1.

Namáháníteplotou ze strany sloŽených schodů:

- délka zkoušky 45 minut,

_ celistvost (E) 45 minut, nepřekročeno,

izolace (l) 43 minut.

Namáhání teplotou ze strany poklopu:

- délka zkoušky 42 minut,

celistvost (E) 41 minut,

izolace (l) 41 minut.

Výsledná klasifikace: El 30

4. KLAslFlKAcE A oBLAsr pŘíntlÉ APLIKAGE

4.1 Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s Čstt EN 13501-2, článek7.

4.2 Klasifikace
Výrobek podle kap. 2'2 - půdní skládací schody DoLLE F 30 PLUS je klasifikován podle
následujících kombinací parametrů vlastností a tříd. Jiná klasifikace není povolena.

Klasifikace poŽární odolnostl :

Et 30

Stanovení druhu konstrukce

PouŽitý materiálje dřevěný masiv, desky nabázi dřeva, minerálnívata a ocelové doplňky.

Hodnocený poŽárni uzávěr - půdní skládací schody DOLLE F 30 PLUS je podle Čsru zs
0810 z hlediska pouŽitého materiálu moŽno klasifikovat jako konstrukci druhu DP3.

R E W T M c S Lt K

30 30

ÚsTAv STAVEBN{ PRAHA'
Pobo*ká Požámi bozpďnost
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4.3 oblast přímé aplikace
Výsledky zkoušek požární odolnosti a uvedenou klasifikaci je moŽno přímo aplikovat na
dřevěné půdní skládací schody DOLLE F 30 PLUS Ve skladbě, provedení a o rozměrech
podle kapitoly 2.2 zabudované do masivní stropní konstrukce.

Případné změny rozměrů a konstrukce uvedených poŽárně odolných půdních skládacích
schodů DOLLE F 30 PLUS oproti popisu v kapitole 2.2 je moŽno provést pouze v souladu
s odstavem 13,,oblast přímé aplikace výsledků zkoušek" Čsru rru rc34-1.

5. USTANoVENí o VYUŽlTELNosTl

5.í omezení

Platnost protokolu o klasifikaci je omezen a do 2014-11-30.

5.2 Upozornění

Tento protokol o klasifikaci platí pouze jako celek, přičemŽ každá strana musí být opatřena
identifikačním číslem protokolu o klasifikaci, ěíslem strany z celkového poětu stran a
razítkem zhotovitele.

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení ýpu ani certifikát vyrobku.

.. (lt
rt J

Zpracoval: ť. ..l.',:.'.''
I

lng. Jiří Šefc lng. Jaroslav Urban
ředitel pobočky 0800 - PBS
TZUS Praha, s.p., AO 204

Praha, dne 2009-11-26

orÉcunrcrcÝ l zxuŠEBNl
Ú$TAv STAVEBNí PRAHA'
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