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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1519-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné
a vodovodní potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 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 října 2019.

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 1519-1:1999.

EN 1519 se společným názvem Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu)
uvnitř budov – Polyethylenu (PE) sestává z těchto samostatných částí:

–    Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

–    Část 2: Návod pro posuzování shody

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

–    provedena aktualizace podle nové šablony;

–    provedena aktualizace citovaných dokumentů;

–    požadavek na teplotní stabilitu (OIT) se stal obecně platným;

–    použití jiného než čistého původního PE materiálu je popsáno v nové Příloze A;

–    byla odstraněna příloha B a příslušný text byl přesunut do hlavní normy;

–    byla přidána nová příloha B „Normy výrobků“.

Systémové normy byly zpracovány na základě prací provedených v ISO/TC 138 Trubky, tvarovky
a ventily z plastů pro dopravu kapalin, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro
normalizaci (ISO).

Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou v systémových normách uvedeny
odkazy.

Systémové normy jsou v souladu s obecnými normami na funkční požadavky a praktickými
doporučeními pro instalace.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit 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, Srbska, Španělska, Švédska,
Švýcarska, Turecka a Spojeného království.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na vytlačované plnostěnné trubky z polyethylenu (PE)
s hladkým vnitřním a vnějším povrchem se stejným složením směsi po celé stěně, dále tvarovky
a systém pro potrubní systémy určené pro:

–    odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov (kód oblasti použití „B“);

–    odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) používané jak uvnitř budov, tak uložených
v zemi uvnitř stavebních konstrukcí (kód oblasti použití „BD“).

POZNÁMKA 1 Zamýšlené použití je dáno označením výrobků „B“ nebo „BD“.

POZNÁMKA 2 Pro uložení v zemi uvnitř stavebních konstrukcí se zpravidla používají pouze součásti
označené „BD“; tyto součásti mají mít jmenovitou kruhovou tuhost alespoň SN 4 pro rozměry stejné
nebo větší než 75 mm.

Tento dokument je možné také použít pro trubky, tvarovky a systém z PE pro následující účely:

a)  ventilační část potrubí ve spojení s odpadním systémem;

b)  potrubí pro odvod dešťové vody uvnitř stavebních konstrukcí.

Rovněž také specifikuje zkušební parametry pro metody zkoušení citované v této normě.

Tento dokument pokrývá rozsah jmenovitých rozměrů trubek a tvarovek a uvádí doporučení týkající
se barev.

POZNÁMKA 3 Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při
zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, instalačních postupů nebo
kódů, např. CEN/TR 13801 [1].

POZNÁMKA 4 Trubky, tvarovky a další součásti vyhovující jakékoli výrobkové normě uvedené
v bibliografii mohou být použity s trubkami a tvarovkami vyhovujícími této evropské normě.

Tato norma se používá pro trubky a tvarovky označené „B“, které jsou určené pro použití uvnitř budov
a připevněné na stěnu vně budov.

Tato norma se používá pro trubky a tvarovky označené „BD“, určené pro použití uvnitř budov
a uložené v zemi uvnitř stavebních konstrukcí.

Tato norma se používá pro trubky a tvarovky z PE následujících typů:

–    s hladkým koncem;

–    s integrovaným hrdlem pro elastomerní těsnicí kroužek;

–    pro svařování na tupo;

–    pro polyfúzní svařování;

–    pro mechanické spoje;

přičemž tvarovky mohou být vyrobeny vstřikováním nebo dílensky zhotoveny z trubek a/nebo ze



vstřikovaných dílů.

POZNÁMKA 5 EN 476 [2] specifikuje obecné požadavky na součástky používané pro odpadní potrubí,
stokové sítě a kanalizační přípojky pro gravitační systémy. Trubky a tvarovky, které jsou v souladu
s touto normou, plně odpovídají těmto požadavkům.

POZNÁMKA 6 Informace o chemické odolnosti PE jsou uvedeny v pokynech ISO/TR 10358 [3] a pro
pryžový materiál v ISO/TR 7620 [4].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


