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Předmluva
Tento dokument (EN 13523-13:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 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 prosince 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13523-13:2001.
Hlavní technické změny jsou:
a. v 8.2.1 se příprava zkušebních vzorků stala volitelnou pro případ, že nejsou k dispozici připravené zkušební
vzorky;
b. v 8.2.5 a 8.2.6 se měření přilnavosti stalo volitelným;
c. v 8.3.2 byla předepsána doba uložení po ohnutí;
d. dodatečné informace z bývalé přílohy A byly začleněny do protokolu o zkoušce.
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Část 0: Obecný úvod
Část 1: Tloušťka povlaku
Část 2: Lesk
Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání
Část 4: Tvrdost tužkami
Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)
Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením
Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)
Část 8: Odolnost v solné mlze
Část 9: Odolnost proti ponoru do vody
Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody
Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)
Část 12: Odolnost proti vrypu
Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla
Část 14: Křídování (Helmenova metoda)
Část 15: Metamerie
Část 16: Odolnost proti oděru
Část 17: Přilnavost snímatelných fólií
Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn
Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici
Část 20: Přilnavost pěnové hmoty
Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
Část 22: Změna barevného odstínu – Vizuální porovnání
Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Část 24: Odolnost při stohování
Část 25: Odolnost proti vlhkosti
Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě
Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

●

Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato část EN 13523 popisuje postup stanovení chování organického povlaku na kovovém podkladu při
vystavení urychlenému stárnutí vlivem tepla při definované teplotě po definovanou dobu.
Tepelnou odolnost není možné zkoušet způsobem zahrnujícím všechny možné podmínky použití.
Cílem této zkoušky je proto vytvořit základní metodu zkoušení vlivu tepla.
Pro speciální aplikace může být zapotřebí kontrolovat jiné vlastnosti, než jsou uvedeny v této části
EN 13523. Prováděná zkouška (prováděné zkoušky) má (mají) být dohodnuta (dohodnuty) mezi
zúčastněnými stranami.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

