VNIT¢NÍ STxNA DEKPANEL, Z OBOU STRAN FERMACELL
NEBObBIODESKA VbKONTAKTU S PANELEM

DEK 413-02-18 (15)
DEKPANEL D 2.2.2, D 2.2.3

Obvyklé použití: rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy

BIM: SN.008-C, SN.008-B

ROZMxROVÉ PARAMETRY DEKPANEL D
Maximální rozmÔry panelu DEKPANEL D 81

výška

3 500 mm

délka

12 500 mm

DoporuËený maximální rozmÔr panelu DEKPANEL D 81 sbohledem nabdopravu

3 000×7 000 mm

AKUSTICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCE
Vážená (laboratorní) neprĔzvuËnost Rw (C; Ctr)

39 (-1;-3) dB (podrobnosti viz Poznámky 2)

POŽÁRNÍ PARAMETRY KONSTRUKCE
Požární odolnost

3
2

STATICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCE

1

Nosná Ëi nenosná vnitāní stÔna
sbpoužitím konstrukËního prvku
DEKPANEL D 81. Zbobou stran kontaktnÔ
opláštÔná sádrovláknitými deskami
nebo biodeskou. Vhodná kboddÔlování
místnostíbbezbakustickýchbpožadavkĔ.

SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA

TL. (mm) POPIS

1

FERMACELL / biodeska

12,5 / 27 sádrovláknité desky / masivní lepená dāevÔná deska

2

DEKPANEL D 81

81

42,167 kN/m

Charakteristická hodnota svislé únosnosti vnitāního panelu bez zatížení vÔtrem

61,056 kN/m

Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti

12,917 kN/m

tāívrstvý masivní šroubovaný dāevÔný panel zbhoblovaných
prken

2

1

Poznámky 3 kbpožární odolnosti konstrukce
Samotný panel má požární odolnost REI 30 DP3. Pāi použití vhodného
oboustranného opláštÔní lze docílit požární odolnosti až REI 45 DP2 / REIb60bDP3.
Realizace elektroinstalaËních krabic, zásuvek apod. musí být v souladu sbaktuálním
vydáním Požárního a akustického katalogu FERMACELL. Maximální zatížení
stÔny je 30 kN/m2. Maximální výška nepāerušené stÔny je 3 m. Požární odolnost
platí ibpāibnásledujících zmÔnách: snížení výšky; zvÔtšení tloušĈky stÔny; zvÔtšení

Poznámky 4 kebstatickým parametrĔm konstrukce
Charakteristická hodnota svislé únosnosti byla stanovena výpoËtem
dleboSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701). Charakteristická hodnota vodorovné
výztužné únosnosti byla stanovena destruktivními zkouškami vblaboratoāi. Uvedené
hodnoty únosností jsou platné pro panely tloušĈky 81 mm pāi výšce max. 3 m.
Zatížení vÔtrem pro únosnost vnÔjšího panelu je uvažováno pro podmínky: vÔtrná
oblast II, kategorie terénu III., výška nad terénem dob10 m. Spojování panelĔ,
zpĔsoby āešení otvorĔ vebstÔnách, kotvení vodorovných konstrukcí abdalší zásady
jsou uvedeny vbmontážním návodu DEKPANEL D.
Poznámky 5 k variabilitÔ konstrukce
AlternativnÔ lze použít DEKPANEL D 81 S, D 135, D 189, pāiËemž požární
abakustické parametry skladby se nezhorší. V závislosti na požadované požární
odolnosti je pāípustné použít jiný typ (tloušĈku) opláštÔní. Podrobnosti jsou uvedeny
v Pāehledovém listu.

SYSTÉMY
ZEbD¢EVA

12,5 / 27 sádrovláknité desky / masivní lepená dāevÔná deska

3

Poznámky 2 kbakustickým parametrĔm konstrukce
Pāedpokládaná hodnota vážené (laboratorní) neprĔzvuËnosti byla stanovena
nabzákladÔ výsledkĔ namÔāených hodnot R'45°,w (C; Ctr) dle oSN EN ISO 140-5.
Probstanovení laboratorní hodnoty byla uvažována korekce na boËní cesty k = 0 dB.
Tento pāístup je na stranÔ bezpeËné, reálná laboratorní neprĔzvuËnost skladby
mĔže být vyšší. Uvedená hodnota platí pro použití SDK desek tloušĈky 12,5 mm.
Pāi použití desek FERMACELL lze oËekávat zlepšení neprĔzvuËnosti vbrozsahu
0–2 dB. V pāípadÔ opláštÔní biodeskou naopak doporuËujeme hodnotu vzduchové
neprĔzvuËnosti o 1 dB snížit. U stÔn s požadavkem na minimální hodnotu vážené
stavební neprĔzvuËnosti R´w = 42 dB dle normy oSN 73 0532 je tāeba zvolit
skladbu DEKPANEL D 2.1.2.

tloušĈky dílËích materiálĔ; zmenšení délkových rozmÔrĔ desky nikoliv však
tloušĈky; zmenšení vzdáleností stāedĔ upevnÔní; zmenšení vyvozeného zatížení;
reakce naboheñ použitých materiálĔ je stejná nebo nižší; tuhost konstrukce není
snížena.

SYSTÉMY
ZEbD¢EVA

FERMACELL / biodeska

Charakteristická hodnota svislé únosnosti vnÔjšího panelu pāi zatížení vÔtrem

Poznámky 1 kbtechnologii provádÔní konstrukce
Montáž panelĔ DEKPANEL D musí být vbsouladu s montážním návodem
nabprovádÔní DEKPANEL D.

SPECIFIKACE SKLADBY

3

REI 45 DP3

* Pro dosažení uvedené požární odolnosti nosné i nenosné stÔny je nezbytné dodržet zásady viz Poznámky 3.
V pāípadÔ požadavku na vyšší požární odolnost je pāípustné použít jiný typ (tloušĈku) opláštÔní, podrobnosti jsou uvedeny v Pāehledovém listu na stranÔ 297.
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