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Předmluva

Tento dokument (EN 13476-3:2007+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155
„Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2009 dát statut 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 července 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2008-11-27.

Tento dokument nahrazuje EN 13476-3:2007.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je v textu označen značkami !".

Tato norma je částí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů a pro
specifické použití. Těchto norem je celá řada.

Systémové normy byly zpracovány na základě výsledků prací provedených v ISO/TC 138 „Plastové
trubky, tvarovky a ventily pro rozvod tekutin“, což je technická komise mezinárodní organizace pro
normalizaci (ISO).

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

Systémové normy jsou v souladu se všeobecnými normami na funkční požadavky a doporučené
postupy pro instalaci.



EN 13476 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky
a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) se skládá z následujících částí:

Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky pro zkoušení;●

Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A;●

Část 3: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro●

systém, typ B (tato norma);
Část 4: Směrnice pro posuzování shody (CEN/TS);●

!text zrušen"●

Pro trubky a tvarovky, které podle výrobce nebo certifikační organizace vyhovovaly odpovídající národní normě
před květnem 2007, může tato národní norma zůstat v používání do května 2009.

Národní normy na trubky a tvarovky určené pro rozvod povrchové vody se nepovažují za konfliktní
s toto normou a mohou tedy platit současně.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace 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.

Úvod

Tato norma uvádí volitelný výběr metod pro rázovou odolnost (viz přílohu G a přílohu H) a kruhovou
pružnost (viz přílohu I).

Jednotlivé země si pak mohou vybrat mezi těmito možnostmi podle jejich národních pokynů.

1 Předmět normy

Tato část EN 13476 spolu s EN 13476-1 specifikuje definice a požadavky na trubky, tvarovky
a potrubní systémy se strukturovanou stěnou, vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U),
polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE), určené pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
uložené v zemi.

Tato norma se používá pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem
označené jako typ B.

Tato norma specifikuje zkušební metody a zkušební parametry a požadavky.

Tato část se používá pro: 
trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou uložené v zemi mimo budovu; tyto výrobky se označují „U“;a.
trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou, které jsou uložené v zemi jak mimo budovu (kód oblastib.
použití „U“) tak uvnitř budovy (kód oblasti použití „D“), tyto výrobky se označují „UD“.

Tato část normy se používá pro trubky se strukturovanou stěnou a tvarovky s nebo bez integrálního
hrdla, jak se spoji pomocí elastomerního těsnicího kroužku, tak se svařovanými a polyfúzně
svařovanými spoji.

Tato norma uvádí rozsah rozměrových řad trubek a tvarovek, materiálové vlastnosti, konstrukce
trubek, třídy tuhosti, třídy aplikací, třídy tolerancí a poskytuje doporučení týkající se barev.



POZNÁMKA 1 Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při
zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, instalačních postupů nebo
kódů.
POZNÁMKA 2 Pro rozměry větší než DN 1 200 OD/ID může tento dokument sloužit jako všeobecný
pokyn pro vzhled, barvu, fyzikální a mechanické vlastnosti a požadavky na provedení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


