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Předmluva

Tento dokument (EN 13245-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž
sekretariát zajišťuje NEN.



Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 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 června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová
práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědná za identifikování některých nebo všech patentových
práv.

Tento dokument byl vypracován v rámci mandátu, který CEN udělila Evropská Komise a Evropské
sdružení volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 13245 se společným názvem Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro
stavební aplikace se skládá z následujících částí:

Část 1: Označování světle zbarvených profilů●

Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů●

Část 3: Označování povrstvených/barvených profilů z PVC-U●

Část 4: Označování světle zbarvených profilů z PVC-UE●

Část 5: Označování povrstvených/barvených profilů z PVC-UE●

Tato evropská norma je jednou z norem týkajících se profilů z PVC-U a PVC-UE pro stavební aplikace
(viz tabulku 1).

Tabulka 1 – Vztah mezi různými normami 

Normy týkající se
označování profilů
z PVC-U

EN 13245-1 Označování profilů z PVC-U (reviduje se)
prEN 13245-3 Označování povrstvených/barvených profilů z PVC-UE *) (připravuje se)

Normy na výrobky a EN 13245-2 Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace –
Část 2: Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
(normu vypracovala CEN/TC 249)
EN 13659 Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky (normu vypracovala CEN/TC 33)
EN 14351-1 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez
vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (normu vypracovala CEN/TC 33)

Norma na polotovary EN 12608 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří –
Klasifikace, požadavky a zkušební metody (normu vypracovala CEN/TC 33)

a Normy, které umožňují označení CE.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace 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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky na profily z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U) a lehčeného neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-UE) pro povrchové úpravy
vnitřních a venkovních stěn a stropů. Uvádí také postupy posuzování shody výrobků s požadavky
a obsahuje požadavky týkající se jejich označování.



Výrobky jsou určené pro použití jako povrchové úpravy stěn a stropů pro vnitřní a venkovní aplikace
podle specifikací výrobce, které mohou obsahovat i specifikace pro upevňovací prostředky.

Tato norma se nevztahuje na profily pro uložení elektrických kabelů, komunikačních kabelů a sběrnic
pro rozvod elektrické energie, výrobky pro vybavení střech (římsy a podhledy) včetně okapových
žlabů, vnitřní profily včetně okenních parapetních desek a profilů pro výrobu oken a dveří. 1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


