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Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-07-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva

Tento dokument (EN 15520:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 240 „®árové stříkání a
žárově stříkané povlaky“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2008 dát 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 února 2008.

Je nutno upozornit na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých
nebo všech těchto patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

®árové stříkání se provádí ke zlepšení vlastností povrchu předmětů, aby se zvýšila odolnost proti
opotřebení, konduktivita nebo elektrický odpor, aby se dosáhla korozní odolnost v příslušných
provozních podmínkách, aby se zlepšily kluzné vlastnosti nebo aby se zajistila tepelná izolace.
Doporučení pro žárové stříkání jsou obsažena v EN 14616.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro žárově stříkané povlaky. Obsahuje základní doporučení pro konstrukční
řešení součástí, které musí být úplně nebo zčásti opatřeny povlakem. Doporučení platí jak pro výrobu
nových součástí, tak pro opravu opotřebených. Povlak může být kovový, kovokeramický,
oxidokeramický nebo z polymerů.

-- Vynechaný text --


