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Předmluva

Tento dokument (EN 13398:2010) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 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 listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za prokazování jakýchkoliv nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13398:2003.

Tento dokument obsahuje tři významné změny vůči EN 13398:2003:

Zkušební teplota již není jen 25 °C, k provedení zkoušky jsou dovoleny i jiné teploty.1.
Dimenzování vzorku a jeho temperování při určené teplotě je nyní ve shodě s EN 13589.2.
Vzorec pro výpočet vratné duktility je nyní vyjádřen pomocí délky protažení L, která též umožňuje stanovit3.
vratnou duktilitu i v případě předčasného přetržení (např. vlivem křehkosti).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu stanovení vratné duktility asfaltových pojiv v duktilometru při
zkušební teplotě (obvykle 25 °C nebo 10 °C; lze použít i jiné teploty).

Je použitelná zejména pro asfaltová pojiva modifikovaná termoplastickými elastomery, může se však
použít u dalších asfaltových pojiv s malou elasticitou.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů,
pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny
bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to,
že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví
pro její používání regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


