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Pojasnilo:
Vse navedbe in podatki v listih s tehničnimi detajli
glede toplote, zvoka in požarne zaščite se nanašajo
na norme ÖNORM v naslednjih poglavjih. V naslednjih letih bodo te norme zamenjevale EN evropske
norme.
V glavnem bodo norme, ki zadevajo izdelke (na
primer mavčne plošče, profili, izolacije in podobno)
usklajene povsod po Evropi, posebne avstrijske
norme, kot na primer pogodbene norme, pa ostajajo
nespremenjene.

Ta pisni dokument je namenjen Vam, ki ste strokovnjaki za omenjeno področje. Slikovni prikazi izvajanja del niso smernice za delo, razen v primerih, kjer je
to v besedilu tudi izrecno navedeno.
Vsi podatki v tem dokumentu so plod zadnjih
tehničnih dosežkov in spoznanj, ki smo jih zabeležili.
Stalno se trudimo, da bi vam posredovali najnovejše
rešitve, zato si pridržujemo pravico do sprememb
zaradi izboljšav v proizvodnji in uporabi. Preverite ali
imate v rokah najnovejšo verzijo – aktualno veljavno
verzijo – tega dokumenta. Možnost tiskarskih napak
ni izključena.
Izdelki Rigips izpolnjujejo višje zahteve, kot jih zahtevajo tehnične norme. Izdelki Rigips so medsebojno
usklajeni. Njihovo usklajenost potrjujejo interna
in zunanja neodvisna preizkušanja. Vse navedbe v
tem dokumentu izhajajo iz predpostavke, da so vsi
uporabljeni izdelki znamke Rigips.
V kolikor ni izrecno navedeno, velja pravilo, da ni
možno sklepati iz teh podatkov v tem dokumentu,
da je dovoljeno kombinirati različne izdelke drugih
proizvajalcev z izdelki Rigips. Tako tudi ne prevzemamo nobenih garancij za mešane izvedbe.
Upoštevajte, da veljajo za poslovanje z nami naši
prodajno dobavni in plačilni pogoji (AGBs) v aktualni izdaji. Naše prodajno dobavne in plačilne
pogoje najdete v posameznih zvezkih pod naslovom
»Planen und Bauen« (Načrtovanje in izvedba) in na
internetnem naslovu http://www.rigips.com/web/
at/agb.html. Lahko jih pa vam jih pošljem na vašo
zahtevo.
Veselimo se dobrega sodelovanja z vami in vam
želimo, da vam izvedba naših sistemskih rešitev
dobro uspeva.
Saint Gobain Rigips Austria GmbH
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Požarna zaščita
Rigips – strokovnjak na področju požarne zaščite
Rigips – pionir v požarni zaščiti od začetka
dalje
50 let izkušenj na področju požarne zaščite
dokazujejo, da je Rigips strokovnjak na
tem področju z inovativnim programom in
rešitvami.
Že četa 1949 je Rigips pridobil atest pri
takratnem Institutu za raziskavo in
proučevanje gradbenih materialov (Institut
für Baustoffkunde und Materialprüfung)
pri tehnični visoki šoli v Braunschweigu
(Nemčija).
Varnost v primeru požara
Danes ponuja Rigips širok spekter izvrstnih proizvodov in konstrukcij za požarno
zaščito, ki preprečujejo širjenje morebitnega požara in nas varujejo, da ne nastopijo
tragične posledice za ljudi, živali in stvari.
Stotine atestov in poročil, izdelanih v skladu z ÖNORM in EN, dokumentirajo obstojnost in odpornost Rigips konstrukcij.
Kvaliteta po standardu EN ISO 9001
Rigips se zavezuje, da nudi le najvišjo kvaliteto. To velja tako za proizvode kot za naše
sodelavce, ki Vam lahko priskočijo vsakodnevno, z nasvetom in z izvedbo, na pomoč.
Certificirano obvladovanje kvalitete nas
zavezuje, da na vseh področjih izpolnjujemo zahteve norm po katerih se nas certificira. To velja tako za prvo svetovanje kot
za končno montažo. Ta dejstva ustvarjajo
zaupanje.
Gips – vsebuje gasilni aparat v sebi
Mavčne plošče, ki jih uporabljamo za
požarne sisteme vsebujejo naravno sestavino gips. Naravni gips vsebuje kristalno
vezano vodo, ki služi v primeru požara
kot »voda za gašenje«. Ta kristalno vezana voda se spreminja v vodno paro in
preprečuje, da bi se površina, ki je na udaru
plamenov, segrela na več kot 100 °C. Ta
učinek traja dokler ni vsa kristalno vezana
v mavčni plošči porabljena. Na primer v
mavčni plošči »stanovanjska plošča 20« in
ob upoštevanju dejstva, da vsebuje mavec
21% kristalno vezane vode, se nahaja 4 l
takšne vode (za gašenje) na m2 plošče.

BS 2

Inovativne sistemske rešitve
Rigips nudi veliko število sistemskih rešitev, ki
vsebuje enostavne konstrukcije, ki so mnogo
bolj vitke kot primerljivi sistemi. Na ta način
prihranimo ne samo na materialu, temveč
tudi na času gradnje.
Požarno zaščitni sistemi in detajlne rešitve,
ki jih ponujamo, Vam omogočajo, da Vaš
koncept požarne zaščite izvedete cenovno
ugodno in kompleksno.
Rigips ponuja sistemske rešitve tudi tam, kjer
normirane konstrukcije ne zadostujejo več,
na primer Rigips požarna stena TB, kot tudi
obloge nosilcev in nosilnih stebrov s ploščami
Ridurit.
Takšne rešitve so možne le z vrhunskimi
izdelki, ki so usklajeni s celotnim sistemom.
Nove ideje, znanstveno razvojno delo in serija
požarnih testov v požarnih laboratorijih, so
nas privedli do napredka, ki je, glede na stanje tehnike, na robu mogočega.
Za doseganje te certificirane varnosti so
Vam na razpolago naši razvojni svetovalci
in praktični demonstratorji, ki za tehnično
izpopolnitev sistemov, naredijo tudi »iz
nemogočega« nekaj izvedljivega.
Atesti in certifikati
Testiranje konstrukcij je opisano v atestih
in poročilih v sliki in besedi. Navedeni in
opisani materiali in sestavne komponente
so zavezujoče in se jih ne sme zamenjavati s
podobnimi izdelki. Posamezne komponente
lahko dimenzioniramo v večji debelini. Zato
je potrebno soglasje naše tehnične službe.
Vseh detajlov v tej brošuri ne moremo opisati,
zato naj velja pravilo:
Za izvedbo požarnih konstrukcij, ki so opisane
v tem katalogu, je potrebno predhodno pridobiti ustrezen atest/poročilo ali uporabno
dovoljenje.

		

Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma
ÖNORM EN 13501 in ostale norme, ki so v veljavi za to
področje
5.1 Evropska klasifikacijska norma ÖNORM
EN 13501, » klasifikacija gradbenih
materialov in načinov gradnje glede na
odzivnost na ogenj (požar)
• 	 ÖNORM EN 13501-1
»klasifikacija in rezultati testov za gradbene izdelke in materiale glede odzivnosti na ogenj«
• 	ÖNORM EN 13501-2
»klasifikacija in rezultati testov za
različne načine gradnje in različnih
gradbenih konstrukcij z izjemo
prezračevalnih naprav, glede odpornosti
na ogenj«
• 	 ÖNORM EN 13501-3
»klasifikacija in rezultati testov za
prezračevalne naprave glede odpornosti
na ogenj«

• 	ÖNORM EN 1365-5
(balkoni)
• ÖNORM EN 1365-6
(stopnišča)
• 	 ÖNORM EN 1366
požarni atesti za instalacije«
• 	 ÖNORM EN 1366-1
(instalacijski vodi)
• 	 ÖNORM EN 1366-2
(požarne lopute)
• 	 ÖNORM EN 1366-3
(požarne pregrade)
• ÖNORM EN 1366-4
(tesnilni sistemi za gradbene stike in
fuge)
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2. napotek za uporabo tega prospekta
Vsi tu navedeni pojmi in pojasnila pomenijo izvlečke za projektante,
arhitekte in uporabnike sistemov
suhe gradnje, iz norme ÖNORM EN
13501 kot tudi drugih norm, ki se
nanašajo na omenjeno področje, zato
ne nadomeščajo celotnih tekstov teh
norm, ki jih je potrebno upoštevati pri
izvedbi.

7.1 Druge pomembne norme za suho gradnjo
• 	 ÖNORM DIN 18182, 2. del
(vijaki, sponke, žeblji)
• 	 ÖNORM EN 520
V povezavi z
• 	ÖNORM B 3410
• 	 ÖNORM EN 13162
(vlaknaste izolacije v gradbeništvu)
• 	 ÖNORM EN 13163
(penasti izdelki kot izolacijski materiali v
gradbeništvu)

6.1 Važne evropske norme

• Ö
 NORM EN 1366-5
(instalacijski kanali in jaški)

• 	 ÖNORM EN 1363
»požarni atesti«

• 	ÖNORM EN 1366-6
(dvojni pod in votli pod)

• 	 ÖNORM EN 1363-1
(splošne zahteve)

• 	 ÖNORM EN 1366-7
(transportne naprave, dvigala)

• 	 ÖNORM EN 1363-2
(alternativni in dopolnilni postopki)

• 	 ÖNORM EN 1366-8
(naprave za odvajanje dimnih plinov)

• 	 ÖNORM EN 14195
V povezavi z
• 	 ÖNORM DIN 18182-1
(kovinski profili)

• 	 ÖNORM EN 1364
požarni atesti za nenosilne konstrukcije«

• 	 ÖNORM EN 1366-9
(naprave za odvajanje dimnih plinov za
en prostor)

• 	 ÖNORM B 3415
(mavčne plošče in suhomontažni sistemi
– pravila za načrtovanje in izvedbo)

• 	 ÖNORM EN 1364-1
(Stene)

•  ÖNORM EN 1366-10
(dimne lopute)
				
• ÖNORM EN 1634
požarni testi za stavbno pohištvo in
finalno opremo«

• Ö
 NORM B 3358-6
(nenosilne notranje pregradne stene – 6.
Del Pregradne stene z oblogo iz mavčnih
plošč)

• 	 ÖNORM EN 1364-2
(Spuščeni stropovi)
• 	 ÖNORM EN 1364-3
(obložene fasade – testiranje celote)
• 	 ÖNORM EN 1364-4
(obložene fasade delna izvedba)
• 	 ÖNORM EN 1365
požarni atesti za nosilne konstrukcije«

• 	 ÖNORM EN 1634-1
(požarni zaključki)
• 	 ÖNORM EN 1634-2
(okovje in kljuke stavbnega pohištva)

• ÖNORM EN 13950
• 	 ÖNORM EN 13964

• 	 ÖNORM B 8115
(zvočna zaščita in prostorska akustika v
visoki gradnji)
• Ö
 NORM B 8110
(toplotna zaščita v visoki gradnji)

• 	ÖNORM EN 1634-3
(dimotesni zaključki)

• 	 ÖNORM EN 1365-1
(stene)
• 	 ÖNORM EN 1365-2
(stropovi in strehe)
• 	 ÖNORM EN 1365-3
(nosilci)
• 	 ÖNORM EN 1365-4
(stebri)
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Požarna zaščita
Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma
ÖNORM EN 13501 in ostale norme, ki so v veljavi
za to področje
8.1 pojmi

iz norme ÖNORM EN 13501
		
8.1 
razredi glede odpornosti gradbenih
materialov na ogenj (požarni razredi)
		
Da bi lahko razdelili gradbene materiale na
razrede glede odpornosti na ogenj, jih je
potrebno testirati v skladu z določili norme
ÖNORM EN 13501 – 1. Upoštevati moramo, da na odpornost materiala na ogenj,
vplivajo tudi oblika preizkušanca, specifična
površina, masa, povezava z drugimi izdelki
in obdelava površine.
Te faktorje je potrebno upoštevati pri pripravi testa, pri izbiri preizkušancev, pri
interpretaciji rezultatov in pri končnem
označevanju gradbenega materiala.

Tvorjenje dimnih plinov (s = smoke):
s1 - nobenega ali skoraj nobenega dima
s2 - omejena tvorba dima
s3 - neomejena tvorba dima in dimnih
plinov
Nastajanje gorečih odpadkov/kapljic
med gorenjem (d=droplets):
d0 - ni odpadanja ali kapljanja
d1 - ni konstantnega odpadanja/
kapljanja med gorenjem
d2 - stalno odpadanje/kapljanje med
gorenjem
		
V tabeli 1 so prikazani razredi gorljivosti po
normi ÖNORM EN 13501 – 1.

Pri klasifikaciji odpornosti materiala na
ogenj po evropski normi ÖNORM EN 13501,
so materiali razdeljeni na 7 razredov oziroma kategorij: A1,A2,B,C,D,E in F.
Poleg zgoraj naštetih razredov upošteva
evropska norma še dva kriterija, ki jih preiskuje v sklopu testov odpornosti na ogenj, to
sta: tvorjenje dimnih plinov (s = smoke) in
nastajanje gorečih odpadkov/kapljic med
gorenjem (d=droplets).
Oba kriterija sta razdeljena na tri razrede in
se v atestih kot taka tudi upoštevata

Tabela 1: požarni razredi za gradbene materiale (brez talnih oblog)
v skladu z normo ÖNORM EN 13501 – 1
Zahteve
Dodatne zahteve
Požarni razred
gradbenega nadzora
Ni tvorbe 		 Ni gorečega po evropski normi
		
dima 		odpadanja ali ÖNORM EN 13501-1
				kapljanja
		
Negorljiv

x		x
x		
x
		
x		
x
				
x
				
Težko vnetljiv
		
x			
					
					
					
				x
Normalno vnetljiv				
					
					
Lahko vnetljiv				
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A1			
A2		 -s1, d0		
B, C		 -s1, d0
A2, B, C		 -s2, d0
A2, B, C		 -s3, d0
A2, B, C		 -s1, d1
A2, B, C		 -s1, d2
A2, B, C		 -s3, d2
D -s1/s2/s3, d0
E
D -s1/s2/s3, d1			
D -s1/s2/s3, d2
E
-d2
F			

		

8.2 določanje oziroma dokazovanje
požarnega razreda gradbenih materialov
		
a) S pomočjo požarnega testa
V okviru evropske norme, lahko določimo
požarni razred gradbenega materiala ali
izdelka s pomočjo testov, ki so skladni z
določili ÖNORM EN 13501 – 1. Hkrati mora
obstajati že proizvodna norma za proizvod,
ki ga testiramo. Dokazilo o klasifikaciji v
določen požarni razred, vodi proizvajalec
izdelka/materiala v obliki »izjave o lastnosti«.
b) Brez požarnega testa
Cela vrsta gradbenih proizvodov in izdelkov, na primer mavčne plošče, izdelane po
ÖNORM EN 520, so s pomočjo te proizvodne
norme in na osnovi ÖNORM EN 13501 – 1
razvrščeni v požarne razrede. V takšnih primerih lahko proizvode brez požarnih testov
in dokazil uvrstimo v navedene požarne
razrede. 		
				
8.3 Primeri in dokazi za klasificiranje
izbranih gradbenih izdelkov
a) Mavec, apno, cement, beton:
		- 
razred A1 po ÖNORM EN 13501-1 v
skladu z odločbo evropske komisije
96/603/EG			
b) Mavčne plošče:
		- 
razred A2-s1, d0 (B) po ÖNORM EN
13501-1 in v povezavi z ÖNORM EN 520
ter v skladu z odločbo evropske komisije 2006/673/EC
c) Rigidur vlaknene plošče:
		- požarni razred A1
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8.4 požarno tehnična klasifikacija gradbenih
elementov oziroma gradbenih sistemov
(požarni razredi)
		
Evropska norma ÖNORM EN 13501
Podobno kot pri klasifikaciji gradbenih materialov, je klasifikacija gradbenih
sistemov in elementov po evropski normi
ÖNORM EN 13501, 2. In 3. Del bolj kompleksna, kot po stari ÖNORM . Tudi tu
obstajajo oznake s črkami in številkami, pri
čemer črke označujejo kriterije po katerih
je bil sistem preizkušan, številka pa pomenijo odpornost sistema proti požaru v
minutah. V evropskem sistemu klasificiranja poznamo več časovnih intervalov na
katere se preizkuša sisteme in elemente:
15,20,30,45,90,120,180 in 240 min.
Dodatne oznake glede odpornosti na ogenj,
v evropski klasifikaciji, niso predvidene.
Po drugi strani pa lahko evropski požarni
razredi vsebujejo še dodatne kratice, ki
označujejo še nekatere klasifikacijske kriterije.
Najvažnejši evropski klasifikacijski kriteriji
in dodatne kratice so navedeni v tabeli 3.
Zaradi kombinacije različnih klasifikacijskih kriterijev , dodatnih podatkov o
obnašanju materialov v stiku z ognjem in
s pripadajočimi časi odpornosti na ogenj,
se pojavi veliko število evropskih požarnih
razredov, ki v nacionalnem klasifikacijskem sistemu za gradbene elemente niso
zabeleženi.
Tabela 4 vsebuje celo vrsto izbranih gradbenih elementov in posebnih izdelkov s
pripadajočim požarnim razredom v skladu z
ÖNORM EN 13501, 2. in 3. del.
Velja pravilo, da se lahko za določitev
požarnega razreda gradbenega izdelka ali
materiala uporablja evropske klasifikacijske norme enakovredno z veljavnimi v
Avstriji ÖNORM, vendar pa dovoljenje za
vgradnjo izdaja nacionalni urad.
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Pojmi in zahteve, ki jih opisuje evropska norma
ÖNORM EN 13501 in ostale norme, ki so v veljavi
za to področje
Trenutna hkratna veljavnost nacionalnih in evropskih norm za klasifikacijo in
preizkušanje gradbenih materialov in elementov, glede odziva na ogenj (požar)
in s tem povezani različni kriteriji glede
samega testiranja, dokazovanja in uporabnosti rezultatov, narekujejo, da so v tem
časovnem obdobju, ko so hkrati veljavne
različne norme, popisi gradbenih del, napisani povsem jasno in nedvoumno.
8.5 Varnost pred požari
Varnost pred požari obsega ukrepe za
preprečevanje izbruha požarov, kot tudi
preprečevanje širjenja požara in zagotovitev evakuacijskih poti.
S tem so ustvarjeni pogoji za učinkovito požarno zaščito
v stavbah.

8.6 Požarni odsek ali sektor
Požarni odsek (sektor) je del stavbe ali skupine stavb, ki je s stenami in stropovi omejen tako, da izpolnjuje določene zahteve in
kriterije.
8.7 Požarne stene
Požarne stene so stene za ločevanje ali
omejevanje požarnih odsekov (sektorjev). Namenjene so preprečevanju širjenja
požara v druge dele stavb ali v druge dele
skupine stavb.

Tabela 2: evropski kriteriji za klasificiranje gradbenih materialov in elementov glede
odpornosti na ogenj (požar) po ÖNORM EN 13501-2 in ÖNORM EN 13501-3
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Oznaka

Kriterij

R (Resistance)

Nosilnost

Področje uporabe

E (Etancheite)

Prostorska zatesnitev

I (Isolation)

Toplotna izolacija (ob
učinkovanju ognja)

W (Radiation)

Omejevanje prehoda
sevanja

M (Mechanical)

Mehanski vplivi na stene
med požarom (obremenitev na udar)

S (Smoke)

Omejitev prepustnosti
elementa za dim in pline
(dimotesnost prostorov,
količina špranj v stenah)

Dimne lopute (kot dodatna zahteva za ognjevarne
zaključke in priključke),
prezračevalne naprave
vključno z loputami

C (Closing)

Samozapiralna (samozatesnilna) lastnost
materiala (po potrebi z
navedbo števila takšnih
komponent) vključno s
trajno funkcijo zapiranja
(zatesnjevanja).

Požarna vratica, požarni
priključki in zaključki
(vključno z priključki in
zaključki ob transportnih
napravah - dvigalih)

P

Ohranjevanje napajanja
stavbe z energijo in ali
oddajanje signala o požaru

Električne napeljave
splošno

K1,K2

Požarna odpornost

Stenske obloge, spuščeni
stropovi (požarno odporne
obloge)

I1,I2

Različni kriteriji za toplotno izolacijo

Požarni zaključki (vključno
zaključki pri transportnih
napravah – dvigalih)

i-> o
i<- o
i <-> o (in-out)

Smer testiranega trajanja
požarnega upora

Nenosilne zunanje stene,
instalacijski kanali in jaški,
prezračevalne naprave
oziroma lopute

a <-> b (above - below)

Smer testiranega trajanja
požarnega upora

Stropov, spuščeni stropovi

Ve, ho (vertical, horizontal)

Testirano za vertikalno/
horizontalno vgradnjo

Prezračevalne naprave in
lopute

Za opis odpornosti na
požar (ogenj)
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Tabela 3: Požarne odpornosti izbranih gradbenih elementov in posebnih gradbenih konstrukcij po ÖNORM EN 13501-2
in ÖNORM EN 13501-3
Zahteve
gradbenega
nadzora

Nosilni gradbeni elementi

Nenosilne
notranje
stene

Nenosilne
zunanje
stene

Samostojni
stropovi

Požarni
zaključki
(tudi v
transportnih
napravahdvigalih)

Zatesnitev
kabelskih
napeljav

Zatesnitev
cevi ob
prebojih

Nezaključeni
prostori

Zaključeni
prostori

Požarna
odpornost
– zadržuje
požar

R30

REI 30

EI 30

E 30 (i-> o)
E 30 (i<- o)

EI 30 (a -> b)
EI 30 (a <- b)
EI 30 (a <->
b)

EI 2 30-C

EI 30

EI 30

Visoka
požarna
odpornost

R60

REI 60

EI 60

E 60 (i-> o)
E 60 (i<- o)

EI 60 (a -> b)
EI 60 (a <- b)
EI 60 (a <->
b)

EI 2 60-C

EI 60

EI 60

Požarno
odporen

R90

REI 90

EI 90

E 90 (i-> o)
E 90 (i<- o)

EI 90 (a -> b)
EI 90 (a <- b)
EI 90 (a <->
b)

EI 2 90-C

EI 90

EI 90

Požarna
odpornost
120 min

R120

REI 120

EI 120

EI 120

Požarna
stena

REI 90-M

EI 90-M
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Beležke
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Tel.: 00386 (0)1 500 18 10
Fax: 00386 (0)1 500 18 15
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Saint Gobain Rigips Austria, družba z omejeno odgovornostjo, sedež podjetja: Bad Aussee

Pridržujemo si pravico do
tiskarskih napak in
Tehničnih sprememb

Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

