Seminár - Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb.
/Nitra, 18. 5. 2018/ V Nitre sa v polovici mája konal seminár na tému požiarna
bezpečnosť stavieb. Odborné podujatie bolo zamerané na to, ako navrhovať
vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tak, aby v prípade požiaru
nedochádzalo k ujme na ľudskom zdraví alebo živote.
Seminár priniesol najnovšie poznatky z aktuálnych
zmien právnych predpisov a technických noriem v
oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a o ich vplyve
na možnosti použitia expandovaného polystyrénu
(EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných
systémoch (ETICS) , ktoré odprezentovali Plk. Ing.
Miroslav Košút, z MV, prezídia HaZZ a Ing. Jozef
Cincula, špecialista požiarnej ochrany.
Požiadavky na ETICS s využitím EPS pri obnove
obvodových plášťov budov boli zhrnuté v prednáške
Prof. Ing. Sternovej, PhD. Následne o skúsenostiach
so zabezpečovaním protipožiarnej bezpečnosti budov
v praxi prezentoval zástupca realizačnej firmy IZOLA Košice. Na konkrétnych
príkladoch

ukázal,

ako

realizátori

môžu

zhotoviť

ETICS

s využitím

EPS

s protipožiarnymi zábranami aj s finančným porovnaním.
Podujatie doplnili o poznatky a skúsenosti v oblasti protipožiarnej ochrany z Českej
republiky Ing.Pavel Zemene, PhD a Ing. Ladislav Valeš, súdny znalec v odbore
stavebníctva Ten zameral svoju prednášku na vplyv materiálovej skladby ETICS na
požiarnu odolnosť budov a tvarovú a statickú stabilitu ETICS. „Seminár si kládol za
cieľ upozorniť na dôležité skutočnosti pri návrhoch ETICS s využitím expandovaného
polystyrénu ako tepelného izolantu,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka
Združenia EPS SR, ktoré podujatie organizovalo.
Združenie EPS SR pripravilo tento seminár v spolupráci so Slovenskou komorou
stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA).
Informácie, ktoré boli na tomto odbornom seminári odprezentované budú dostupné na
stránke Združenia www.epssr.sk
V prípade otázok kontaktujte: Katarína Dudáková, Key Communications, s. r. o. Mobil: +421
910 967 741, katarina.dudakova@keycommunications.sk

Združenie EPS SR
Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je
dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex
problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku
2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych
opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania
a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.
Združenie EPS SR má 13 členov, vrátane zástupcu EUMEPS RMS group ( Raw material supplieer),
Maaseik – Belgium, www.eumeps.org . Členovia združenia pokrývajú približne 65 % slovenského trhu
s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti
a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje
s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami
a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS –
Európskeho združenia výrobcov EPS. (www.eumeps.org).

