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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16849:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 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 dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje rychlou metodu pro stanovení obsahu vody odpařením v asfaltových
silničních emulzích s přídavkem nebo bez přídavku polymeru.

Pro asfaltové emulze bez fluxačního oleje, asfaltové emulze obsahující rostlinný fluxační olej
a asfaltové emulze obsahující až 1,5 % hmotnosti minerálního fluxačního oleje je tato evropská
norma, podle zvolených operačních podmínek, považována za alternativní metodu k referenční
metodě podle EN 1428 [1] a EN 1431 [2].

Při obsahu minerálního fluxačního oleje nad 1,5 % hmotnosti, pak v závislosti na těkavosti fluxačního
oleje:

–    může být uváděná metoda použita, jestliže uživatel může prokázat její spolehlivost ve srovnání
s EN 1428 nebo EN 1431;

–    může být uváděná metoda použita pouze tehdy, je-li výsledek korigován pomocí již dříve
získané korelace s referenční metodou EN 1428 nebo EN 1431.

POZNÁMKA Emulze modifikované polymerem se mohou při zkoušení chovat odlišně od
nemodifikovaných emulzí. V případě pochybností se metoda porovná s EN 1428 nebo EN 1431.

V případě rozporování výsledků se obsah vody stanoví podle EN 1428 nebo EN 1431.

VÝSTRAHA Při práci podle této evropské normy mohou být použity nebezpečné látky,
pracovní postupy nebo přístroje. Tato evropská norma neupozorňuje na všechna nebezpečí,
která jsou spojena s jejím
použitím. Uživatel této evropské normy je zodpovědný za to, že předem posoudí rizika při
použití této metody, zavede přiměřená opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti a stanoví
aplikaci zákonných omezení před použitím této normy. Z důvodů ochrany životního
prostředí se doporučuje omezit použití produktů, rozpouštědel a energie na nejnižší míru
nezbytnou pro získání platných výsledků zkoušky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


