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Úvod
Systémová norma, jejíž součástí je tato část 4, specifikuje požadavky pro plastové potrubní systémy
z různých materiálů používaných pro renovace stávajících potrubních systémů pro specifické aplikace.
Systémové normy pro renovace, které se zabývají následujícími aplikacemi:
●

●
●
●

plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených
v zemi;
plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi;
plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi;
plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi.

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných
potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na
místě. Uvedené požadavky jsou nad rámec specifikovaných požadavků pro vyráběné součásti
potrubních systémů.
Každá systémová norma obsahuje:
●

Část 1 (Všeobecně)

a následující části týkající se všech použitelných skupin renovačních metod:
●
●
●
●
●

Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami;
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami;
Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
Část 5: Vyvložkování jednotlivými trubkami;
Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami.

Požadavky pro jakoukoliv uvedenou skupinu renovačních metod jsou specifikovány v části 1 a aplikují
se v součinnosti s ostatními odpovídajícími částmi. Například části 1 a 2 specifikují požadavky
vztahující se k vyvložkování kontinuálními trubkami. Další informace viz ISO 11295. Ne všechny
skupiny metod jsou vhodné pro všechny aplikace. To uvádí další části každé systémové normy.
Pro usnadnění přímého srovnávání jednotlivých skupin renovačních metod byla přijata pro všechny
části ISO 11296 stejná struktura kapitol.
Všeobecné členění, skladba kapitol a vztah mezi ISO 11296 a systémovými normami pro ostatní

oblasti použití je uveden na obrázku 1.

1 Předmět normy
Tato část ISO 11296 ve spojení s ISO 11296-1 specifikuje požadavky a metody zkoušení pro trubky
a tvarovky vytvrzované na místě používané pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi.
Zahrnuje používání různých systémů z reaktoplastů v kombinaci s kompatibilními nosnými materiály
plněnými vlákny a jinými součástmi z plastů, souvisejícími s technologickým postupem (viz 5.1).
Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

