OBVODOVÁ STxNA DEKPANEL, VNxJŠÍ D¢EVxNÝ OBKLAD, DVD,
POHLEDOVÝ PANEL / FERMACELL V KONTAKTU S PANELEM

DEK 213-06-18 (15)
DEKPANEL D 1.3.2, D 1.3.3
BIM: SN.006-C, SN.006-B

Obvyklé použití: rodinné domy

ROZMxROVÉ PARAMETRY DEKPANEL D
Maximální rozmÔry panelu DEKPANEL D 81 F
výška×délka
DoporuËený maximální rozmÔr panelu DEKPANEL D 81 F sbohledem nabdopravu

3 500×12 500 mm
3 000×7 000 mm

TEPELNxTECHNICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCE
SouËinitel prostupu tepla dle oSN 73b0540–2
DoporuËená hodnota
0,20 W.m-2.K-1
DoporuËená hodnota
pro pasivní domy

0,18–0,17 W.m-2.K-1

Minimální tloušĈka tepelné izolace
120 mm(STEICO therm)
+ 80 mm (STEICO roof)

Vhodnost použití
Pāi návrhu budovy dle zákona 406/2000 Sb. abprovádÔcí
vyhlášky 78/2013 Sb.

140–160 mm (STEICO therm)
+ 80 mm (STEICO roof)

Pāi návrhu pasivních domĔ.

OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OBVYKLÉ POUŽITÍ KONSTRUKCE ZbHLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY
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Návrhová vnitāní teplota vbzimním období
20 °C
Návrhová relativní vlhkost vnitāního vzduchu
50 %
Návrhová prĔmÔrná mÔsíËní relativní vlhkost vnitāního vzduchu dob3. vlhkostní tāídy dle oSN EN ISO 13788

4

Maximální nadmoāská výška

3
1
Nosná obvodová stÔna zbkonstrukËního
prvku DEKPANEL D 81 F nebo Db108bBF,
opatāená z exteriéru tepelným izolantem
z desek zbdāevÔných vláken abvnÔjším
dāevÔným vÔtraným obkladem. Zbinteriéru
jsou na panelu Db81bF kontaktnÔ
pāišroubovány sádrovláknité desky.
Panel Db108 BF je pohledový.

dob600 m n. m.

Teplotní oblast 1, 2 a 3 dle oSN 73b0540–3

POŽÁRNÍ PARAMETRY KONSTRUKCE
Požární odolnost konstrukce
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.
AKUSTICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCE
Vážená (laboratorní) vzduchová neprĔzvuËnost Rw
Použitelnost dle nejvyšší pāípustné hladiny venkovního hluku (LAeq,2m)

2

39 dB (podrobnosti viz Poznámky 4)
den 06:00–22:00 dob70 dB; noc 22:00–06:00 dob60 dB

STATICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCE

1

TL. (mm) POPIS

Rhombus sibiāský modāín

19

SYSTÉMY
ZEbD¢EVA

obkladová exteriérová fasádní palubka, kvalita A/B, rozmÔry
19×95 mm, kotvená kbnosnému roštu vruty RAPI-TEC TERASO
PLUS 5×60 mm

2

KVH latÔ +
vruty SFS Intec Twin UD

40

KVH latÔ pāipevnÔné dobpanelu kolmými a šikmými vruty
SFSbIntec Twin UD, nosný svislý rošt, vÔtraná vzduchová vrstva

3

DEKTEN FASSADE

0,4

difúznÔ propustná fólie lehkého typu, doplñková hydroizolaËní
vrstva fasády

80

desky zbdāevÔných vláken montážnÔ kotvené dobpodkladu
hmoždinkami EJOT STR-H, tepelnÔizolaËní vrstva

4 STEICO roof
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SCHÉMA KONSTRUKCE

VRSTVA

5

STEICO therm

min. 120

desky zbdāevÔných vláken celoplošnÔ lepené kbpodkladu,
tepelnÔizolaËní vrstva

6

Weber.therm technik

5–8

cementová lepicí hmota pro celoplošné lepení tepelné izolace
na dāevÔný podklad; podklad ošetāen penetrací

7

DEKPANEL D 81 F / D 108 BF

8

sádrovláknitá deska / -

masivní šroubovaný dāevÔný panel zbhoblovaných prken
sbintegrovanou vzduchotÔsnicí fólií
(tl.b0,25 mm, min. sd = 4,45 m)
81 / 108

tāívrstvý panel / Ëtyāvrstvý panel, pohledová vrstva panelu
tvoāena masivní lepenou dāevÔnou biodeskou

12,5 / -

sádrovláknité desky / -

Poznámky 1 kbtechnologii provádÔní konstrukce
Montáž panelĔ DEKPANEL D musí být vbsouladu s montážním návodem
nabprovádÔní DEKPANEL D. VnÔjší nosný svislý rošt z KVH latí 40/60 je kotven
kolmými a šikmými vruty SFS Intec Twin UD pāes tepelnou izolaci. Kotvení se
provádí dle statického návrhu nebo dle montážního návodu DEKPANEL D.
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Poznámky 2 kbtepelnÔtechnickým parametrĔm konstrukce
Hodnota souËinitele prostupu tepla konstrukce DEKPANEL D 1.3.2 (3)
U = 0,2 W.m-2.K-1 odpovídá doporuËené hodnotÔ souËinitele prostupu tepla UREC,20
dle oSN 73b0540-2. Posouzení bylo provedeno pro obvyklé konstrukËní detaily
uvedené vbmontážním návodu. Ubkonkrétních detailĔ vždy doporuËujeme ovÔāení
funkce podrobným 2D (3D) tepelnÔtechnickým posouzením. VebvýpoËtu bylo
uvažováno sbpoËtem 6 ks kotevních prvkĔ nab1m2 sbbodovým Ëinitelem prostupu
tepla kotevního prvku Ȁ = 0,002b(W.K-1). Pro tepelnou izolaci zbdāevÔných vláken
STEICO roof bylo uvažováno sbnávrhovou hodnotou souËinitele prostupu tepla
Ȝu = 0,043 W.m-1.K-1, pro STEICO therm bylo uvažováno sbnávrhovou hodnotou
souËinitele prostupu tepla Ȝu = 0,043bW.m-1.K-1.
Poznámky 3 kbpožární odolnosti konstrukce
Požární odolnost platí pāi pĔsobení požáru zbinteriéru. Samotný tāívrstvý panel má
požární odolnost REI 30 DP3. Pāi použití vhodného opláštÔní lze docílit až REI 60
DP3. Maximální zatížení stÔny je 30 kN/m2. Maximální výška nepāerušené stÔny

42,167 kN/m
61,056 kN/m
12,917 kN/m

je 3 m. Požární odolnost platí ibpāi následujících zmÔnách: snížení výšky; zvÔtšení
tloušĈky stÔny; zvÔtšení 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. Zbhlediska požární otevāenosti lze danou stÔnu
považovat zabpožárnÔ otevāenou konstrukci.
Poznámky 4 kbakustickým parametrĔm konstrukce
Hodnota vážené (laboratorní) neprĔzvuËnosti Rw (dB) byla stanovena
kvaliÞkovaným odhadem na základÔ výsledkĔ zkoušek obdobných konstrukcí.
Použitelnost konstrukce do hladiny venkovního hluku (den 06:00–22:00 dob70 dB;
noc 22:00–06:00 dob60 dB) je stanovena pro obytné budovy dle oSN 73 0532
sbuvažováním bÔžného uspoāádání konstrukcí vbobjektu a tedy sbbÔžnou korekcí
na boËní pāenos pro lehké obalové konstrukce k = 2 dB. Pāi návrhu konkrétního
objektu je nutné āešit i neprĔzvuËnost otvorových výplní.
Poznámky 5 k variabilitÔ konstrukce
AlternativnÔ lze použít DEKPANEL D 81 FS, D 135 F, D 189 F (nepohledové)
nebo D 108 BFS, D 135 BF, D 189 BF (pohledové), pāiËemž požární a akustické
parametry skladby se nezhorší. V závislosti na požadované požární odolnosti
je pāípustné použít jiný typ (tloušĈku) opláštÔní. Podrobnosti jsou uvedeny
vbPāehledovém listu.

SYSTÉMY
ZEbD¢EVA

SPECIFIKACE SKLADBY

Charakteristická hodnota svislé únosnosti vnÔjšího panelu pāi zatížení vÔtrem
Charakteristická hodnota svislé únosnosti vnitāního panelu bez zatížení vÔtrem
Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti
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