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ODBORNO-TECHNICKÉ VYJADRENIE DODÁVATEĽA 
 
 
Číslo: 0414PRY 
 
 
Ľahké ploché strechy na trapézovom plechu – špecifikácia pre REI 30M, REI 
45M a REI 60M. 

 
 
Požiadavky pre splnenie REI 30M D3 – SG COMBI ROOF 

Hydroizolačné súvrstvie 

o ľubovoľného typu t.j. fóliové vrátane skleného vliesu alebo z asfaltových pásov 
o druh hydroizolácie nemá vplyv na preukázanú hodnotu požiarnej odolnosti 
o pre zaradenie D3 je potrebné použiť súvrstvie spĺňajúce BROOF(t3) na EPS 


Tepelná izolácia Isover EPS 

o nominálna OH max. 30 kg/m3, 
o ľubovoľná pevnosť t.j. Isover EPS 70S, 100S, 150S, 200S, Grey 100, Grey 150 
o hrúbka min. 40 mm , max. 500 mm 


Tepelná izolácia + požiarne deliaca vrstva Isover MW 

o Isover P, Isover R alebo Isover T hr. min. 2x30mm s posunom škár v oboch smeroch 
o požiarne deliaca vrstva MW je umiestnená taktiež z bočných strán napr. svetlíkov,   
prestupov apod. 


Parozábrana 

o ľubovoľného typu, pre splnenie D3 hrúbka max. 2mm a výhrevnosť max. 15 MJ/m2 


Nosný trapézový plech TR 

o nominálna hrúbka min. 0,75 mm 
o podpory dostatočne tuhé v krútení 
o maximálne napätie pre požiarnu situáciu pre oceľ S 320 GD s medzou klzu fy = 320 MPa 

nad podporou 99,8 MPa 
v poli prostého nosníka 83,8 MPa, v poli spojitého nosníka 47,8 MPa 

o pripevnenie k podporám v každej vlne min. dvoma skrutkami priemeru 5,5 mm alebo iným 
staticky posúdeným spôsobom + podložky priemeru min. 16 mm. 
o TR sú vzájomne prekryté a spojené skrutkami napr. priemeru 4,8mm v rozteči max.500 mm 
o sklon strechy 0-25° 
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Požiadavky pre splnenie REI 30M D1 – minerálna izolácia 

Hydroizolačné súvrstvie 

o ľubovoľného typu t.j. fóliové alebo z asfaltových pásov 
o druh hydroizolácie nemá vplyv na preukázanú hodnotu požiarnej odolnosti 


Horná vrstva tepelnej izolácie 

o Isover S, Isover S-i hr. min. 50mm 

Spodná vrstva tepelnej izolácie 

o Isover P, Isover R alebo Isover T, T-i, LAM 30, LAM 50 s posunom škár v oboch smeroch 
o celková hrúbka MW min. 60mm 


Parozábrana 

o ľubovoľného typu, pre splnenie D1 hrúbka max. 2mm a výhrevnosť max. 15 MJ/m2 


Nosný trapézový plech TR 

o nominálna hrúbka min. 0,75 mm 
o podpory dostatočne tuhé v krútení 
o maximálne napätie pre požiarnu situáciu pre oceľ S 320 GD s medzou klzu fy = 320 MPa 

nad podporou 99,8 MPa 
v poli prostého nosníka 83,8 MPa, v poli spojitého nosníka 47,8 MPa 

o pripevnenie k podporám v každej vlne min. dvoma skrutkami priemeru 5,5 mm alebo iným 
staticky posúdeným spôsobom + podložky priemeru min. 16 mm 
o TR sú vzájomne prekryté a spojené skrutkami napr. priemeru 4,8mm v rozteči max. 500mm 
o sklon strechy 0-25° 

 
Požiadavky pre splnenie REI 45M D1 – minerálna izolácia 

Hydroizolačné súvrstvie 

o ľubovoľného typu t.j. fóliové alebo z asfaltových pásov 
o druh hydroizolácie nemá vplyv na preukázanú hodnotu požiarnej odolnosti 


Horná vrstva tepelnej izolácie 

o Isover S, Isover S-i hr. min. 50mm 
 

Spodná vrstva tepelnej izolácie 
o Isover P, Isover R alebo Isover T, T-i, LAM 30, LAM 50 s posunom škár v oboch smeroch 
o celková hrúbka MW min. 80-100mm podľa konkrétneho typu MW 


Parozábrana 

o ľubovoľného typu, pre splnenie D1 hrúbka max. 2mm a výhrevnosť max. 15 MJ/m2 


Nosný trapézový plech TR 

o nominálna hrúbka min. 0,75 mm 
o podpory dostatočne tuhé v krútení 
o pomer maximálneho napätia k medzi klzu pre požiarnu situáciu max. 0,145 
o pripevnenie k podporám v každej vlne min. dvoma skrutkami priemeru 6,3 mm alebo iným 
staticky posúdeným spôsobom + podložky priemeru min. 16 mm 
o TR sú vzájomne prekryté a spojené skrutkami napr. priemeru 4,8mm v rozteči max.500 mm 
o sklon strechy 0-25° 
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Požiadavky pre splnenie REI 60M D1 – minerálna izolácia 

Hydroizolačné súvrstvie 

o ľubovoľného typu t.j. fóliové alebo z asfaltových pásov 
o druh hydroizolácie nemá vplyv na preukázanú hodnotu požiarnej odolnosti 


Horná vrstva tepelnej izolácie 

o Isover S, Isover S-i hr. min. 50mm 

Spodná vrstva tepelnej izolácie 

o Isover P, Isover R alebo Isover T, T-i, LAM 30, LAM 50 s posunom škár v oboch smeroch 
o celková hrúbka MW min. 100-120mm podľa konkrétneho typu MW 


Parozábrana 

o ľubovoľného typu, pre splnenie D1 hrúbka max. 2mm a výhrevnosť max. 15 MJ/m2 


Nosný trapézový plech TR 

o nominálna hrúbka min. 0,75 mm 
o podpory dostatočne tuhé v krútení 
o pomer maximálneho napätia k medzi klzu pre požiarnu situáciu max. 0,145 
o pripevnenie k podporám v každej vlne min. dvoma skrutkami priemeru 6,3 mm alebo iným 

staticky posúdeným spôsobom + podložky priemeru min. 16 mm 
o TR sú vzájomne prekryté a spojené skrutkami napr. priemeru 4,8mm v rozteči max. 500mm 
o sklon strechy 0-25°     

             
Pre konkrétne plášte vystavujeme tzv. Uistenie o požiarnej odolnosti, ktorým                                        
potvrdzujeme použitie konkrétnych materiálov schválených v systéme SG COMBI 
ROOF a je využívané pre kolaudáciu stavby. 
 
Vyššie uvedené zatriedenie je podmienené použitím izolačných materiálov 
Isover. Použití iných tepelných izolantov je podľa PPO neprípustné a 
Uistenie o požiarnej odolnosti neplatné. 
 
Uvedené protokoly sú k nahliadnutiu v spoločnosti SGCP divízia Isover. 
 
Ďalšie súvisiace informácie sú k dispozícií v technických listoch a odbornej 
literatúre Isover, popr. na www.isover.sk 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 18.3.2016                 Vypracoval : Jozef Lackovič 
            Product manager TI , Application specialist  
                                                                                                                tel : 0904 413 044 

       e-mail : jozef.lackovic@saint-gobain.com  

                                                                                                                                                                              

   
  


