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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly



EN 10288 zavedena v ČSN EN 10288 (42 1010) Ocelové trubky pro konstrukce zakotvené v pobřežních
vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky

EN 10289 zavedena v ČSN EN 10289 (42 1011) Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi
a ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky

EN 10290 zavedena v ČSN EN 10290 (42 1013) Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi
nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky

EN 10310 zavedena v ČSN EN 10310 (42 1014) Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních
vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové povlaky

EN 12068 zavedena v ČSN EN 12068 (03 8333) Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro
ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových a používané za působení katodické
ochrany - Práškové a smrš»ovací materiály

EN ISO 306 zavedena v ČSN EN ISO 306 (64 0521) Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí
dle Vicata (VST)

EN ISO 527-3 zavedena v ČSN EN ISO 527-3 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3:
Zkušební podmínky pro fólie a desky

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním
hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR)
a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

EN ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty - Metoda stanovení hustoty nelehčených
plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tlouš»ky nátěru

EN ISO 2811-1 zavedena v ČSN EN ISO 2811-1 (67 3012) Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část
1: Pyknometrická metoda

EN ISO 2815 zavedena v ČSN EN ISO 2815 (67 3072) Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

EN ISO 8501-1 zavedena v ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením
nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezivění
a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění
předchozích povlaků

ISO 11357-2 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V českém překladu normy se používá termín povlak, ačkoli v některých případech by bylo vhodnější
použít slovo obal nebo obalení. Termín „povlak“ je použitý vzhledem k tomu, že v ostatních již vydaných
obdobných normách se termín „coating“ překládá jako povlak, a protože v některých případech jde
skutečně o povlak (nátěr nebo nástřik).

Vypracování normy
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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.
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Předmluva

Tato evropská norma (EN 10329:2006) byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové
trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2006 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu je nutno zrušit nejpozději do července 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje použití a souvisící zkoušení ochranných nátěrů proti korozi
používaných na nepokrytých ocelových povrchách ponechaných na trubkách a kování (součástech) ke
spojení svařováním.

Vymezuje různé druhy povlaků pro potrubí uložená v zemi a ponořená ve vodě, které jsou uvedeny
v tabulce 1.

Toto evropská norma platí pro bezešvé nebo svařované ocelové trubky užívané ke stavbě potrubí pro
přepravu kapalin.

Součásti pokryté tímto druhem povlaku se mohou dále chránit prostřednictvím katodové ochrany.

-- Vynechaný text --


