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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13353:2008+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This standard is the Czech version of the European Standard EN 13353:2008+A1:2011. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.
Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13353 (49 2810) z června 2009.

Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2011. Změny či doplněné a upravené články
jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený
nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.
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EN 324-2 zavedena v ČSN EN 324-2 (49 0182) Desky ze dřeva – Stanovení rozměrů desek – Část 2:
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EN 326-1 zavedena v ČSN EN 326-1 (49 0184) Desky ze dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola –
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EN 594 zavedena v ČSN EN 594 (73 2076) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Výztužná
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Předmluva
Tento dokument (EN 13353:2008+A1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky na
bázi dřeva“, jejíž sekretariát řídí DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 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 listopadu 2011.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.
Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2011-05-09.
Tento dokument nahrazuje !EN 13353:2008".
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".
Ve srovnání s EN 13353:2003 byly provedeny následující změny:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

byla zavedena klasifikace na desky pro nosné účely, nenosné účely a desky s deklarovanými vlastnostmi;
do 4.2 byla doplněna informace o vlhkosti chemicky a tepelně ošetřeném dřevě;
do 4.3.3 byl doplněn vztah mezi smykem v rovině desky a procentem porušení ve dřevě;
do 4.3.4 bylo doplněno nařízení pro jiná lepidla než termosetická pro nosné účely;
v 4.5.2 byly diferencovány požadavky na jedno- a vícevrstvé desky z rostlého dřeva pro nosné účely;
v tabulce 5 byla doplněna poznámka týkající se alternativní metody zkoušení kvality lepení.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska,
Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky na desky z rostlého dřeva definované v EN 12775
!s maximální tloušťkou 80 mm" pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí definovaném
v provozních třídách 1, 2 a 3 v EN 1995-1-1.
Podává další informace o doplňkových vlastnostech pro určité účely použití.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

