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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 12944-7:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 12944-7:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 12944-7:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 12944-7:2017 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, subkomise SC 14
Ochranné nátěrové systémy pro ocelové konstrukce.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12944-7:1998), které bylo technicky
revidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

–    byly aktualizovány odkazy na citované dokumenty;

–    byly přidány termíny a definice;

–    byla přidána bibliografie;

–    text byl redakčně upraven.

Seznam všech částí souboru ISO 12944 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Ocel bez protikorozní ochrany při expozici v atmosféře, ve vodě nebo při uložení v zemi koroduje, což
může způsobit poškození. Aby se předešlo vzniku korozního poškození, jsou ocelové konstrukce
obvykle chráněny tak, aby odolaly korozním namáháním, kterým bývají vystaveny po dobu
požadovaného technického života konstrukce.

Existují různé možnosti ochrany ocelových konstrukcí proti korozi. Soubor norem ISO 12944 se
zabývá ochranou pomocí nátěrových systémů a jeho jednotlivé části zahrnují všechna hlediska, která
jsou významná pro dosažení odpovídající protikorozní ochrany. Možná jsou i dodatečná nebo jiná
řešení, která však vyžadují konkrétní dohodu mezi zúčastněnými stranami.

Pro zajištění účinné protikorozní ochrany ocelových konstrukcí je zapotřebí, aby vlastníci takových
konstrukcí, projektanti, konzultanti, firmy provádějící práce povrchových úprav, inspektoři
povrchových úprav ochrannými
povlaky a výrobci nátěrových hmot měli ve stručné podobě k dispozici informace na současné úrovni
znalostí o protikorozní ochraně pomocí nátěrových systémů. Je důležité, aby tyto informace byly co
nejúplnější, jednoznačné a snadno srozumitelné, aby se zabránilo obtížím a nedorozuměním mezi
zúčastněnými stranami při praktické realizaci prací povrchových úprav.

Záměrem souboru norem ISO 12944 je poskytnout tyto informace ve formě souboru instrukcí. Tento
soubor je psán pro pracovníky, kteří mají určité technické znalosti. Rovněž se předpokládá, že
uživatel souboru ISO 12944 je obeznámen s dalšími příslušnými mezinárodními normami, zejména
z oblasti přípravy povrchu.

Ačkoli se soubor norem ISO 12944 nezabývá ustanoveními ekonomického charakteru ani smluvními
vztahy mezi partnery, je nutno upozornit, že vzhledem k významným dopadům nedostatečné ochrany
proti korozi může
nedodržení požadavků a doporučení uvedených v souboru norem ISO 12944 mít vážné ekonomické
důsledky.

ISO 12944-1 definuje celkový rozsah platnosti ISO 12944. Uvádí některé základní termíny a definice
a podává obecný úvod k ostatním částem ISO 12944. Dále obsahuje obecná ustanovení o ochraně
zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí a pokyny k použití souboru norem ISO 12944 pro
daný projekt.

Tento dokument popisuje provedení nátěrů a dozorování natěračských prací na ocelových konstrukcích
po přípravě povrchu podle ISO 12944-4. Příklady ochranných nátěrových systémů vhodných pro
tento účel jsou uvedeny v ISO 12944-5.



1 Předmět normy
Tento dokument se zabývá prováděním nátěrů a dozorem při jejich zhotovování na ocelových
konstrukcích
dílenským způsobem nebo ve venkovních podmínkách.

Tento dokument se nevztahuje na

–    přípravu povrchu, který má být natírán (viz ISO 12944-4) a dozor nad těmito pracemi,

–    nanášení kovových povlaků,

–    předběžné úpravy, např. fosfátování nebo chromátování, a způsoby nanášení nátěrů, např.
máčením, nanášením práškových nátěrových hmot nebo kontinuálním lakováním.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


