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Věc: Odolnost střešních plášťů s 

vystavených vnějšímu požáru

 
Společnost Fatra, a.s., Napajedla, výrobce a garant systému FATRAFOL

střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 
Broof(t3) střešních plášťů vystavenýc
střešní skladba s odolností proti působení vnějšího požáru Broof(t1) nebo Broof(t3) a ve skladbě je 
použita tepelná izolace na bázi EPS, musí být mezi EPS a hydroizolační
rouno min. 120 g/m2. Na střechách bez požadavku na požární odolnost je požadavek na separační 
vrstvu definován v platném Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL

Skladba střešního pláště s
být v souladu s oblastí aplikace, uvedenou v
Platné zkušební protokoly jsou umístěny na www.fatrafol.cz. 
uvedena na etiketě nalepené na každé roli. 

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA 

  

střešních plášťů s hydroizolačními fóliemi FATRAFOL 

vystavených vnějšímu požáru 

Napajedla, výrobce a garant systému FATRAFOL
FATRAFOL splňují požadavky pro dosažení odolnosti 
vystavených vnějšímu požáru. Je-li vyžadována na konkrétním projektu 

odolností proti působení vnějšího požáru Broof(t1) nebo Broof(t3) a ve skladbě je 
použita tepelná izolace na bázi EPS, musí být mezi EPS a hydroizolační fólií aplikováno skleněné 

. Na střechách bez požadavku na požární odolnost je požadavek na separační 
platném Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL

Skladba střešního pláště s požadovanou požární odolností Broof(t1) nebo Broof(t3) musí 
oblastí aplikace, uvedenou v protokolech o klasifikaci dle ČSN EN 13501

Platné zkušební protokoly jsou umístěny na www.fatrafol.cz. Úroveň požární odolnosti (T1, T3) je 
pené na každé roli.  

 
 
 
 
 
  Ing. Richard Rothbauer
   vedoucí Studia izolací Fatra, a.s.
  

 

 

NAPAJEDLA 

25.4.2016 

FATRAFOL 

Napajedla, výrobce a garant systému FATRAFOL-S prohlašuje, že 
splňují požadavky pro dosažení odolnosti Broof(t1) nebo 

li vyžadována na konkrétním projektu 
odolností proti působení vnějšího požáru Broof(t1) nebo Broof(t3) a ve skladbě je 

fólií aplikováno skleněné 
. Na střechách bez požadavku na požární odolnost je požadavek na separační 

platném Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-S, odst. 3.5. 
í odolností Broof(t1) nebo Broof(t3) musí 
ch o klasifikaci dle ČSN EN 13501-5+A1. 

Úroveň požární odolnosti (T1, T3) je 

Ing. Richard Rothbauer 
edoucí Studia izolací Fatra, a.s. 


