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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-02-28 se nahrazuje ČSN EN 14814 (66 8696) z října 2007, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14814:2016 dovoleno do 2018-02-28
používat dosud platnou ČSN EN 14814 (66 8696) z října 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání nejsou do této normy zapracovány žádné technické změny, jedinými
změnami jsou ty, které jsou důležité pro její přizpůsobení nařízení EU 305/2011 o stavebních
výrobcích. Překlad termínu „setting time“ byl v souladu s ČSN EN 923:2016 změněn z „doba
tvrdnutí“ na „doba tuhnutí“.

Informace o citovaných dokumentech

EN 923:2015 zavedena v ČSN EN 923:2016 (66 8501) Lepidla – Termíny a definice

EN 1452 (soubor) nezavedena1)
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EN ISO 9311-3 zavedena v ČSN EN ISO 9311-3 (66 8692) Lepidla pro termoplastické potrubní
systémy – Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

EN ISO 15493 zavedena v ČSN EN ISO 15493 (64 6404) Plastové potrubní systémy pro průmyslové
aplikace –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid
(PVC-C) –
Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady

EN ISO 15877 (soubor) zavedena v ČSN EN ISO 15877 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro
rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)

Souvisící ČSN

ČSN EN 542 (66 8543) Lepidla – Stanovení hustoty

ČSN EN 827 (66 8541) Lepidla – Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní
hmotnosti

ČSN EN 12092 (66 8620) Lepidla – Stanovení viskozity

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9311-1 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů – Část 1: Stanovení
vlastností filmu

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady
89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické
látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES)
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.

Rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody stavebních
výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o trubky, nádrže
a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou pro lidskou spotřebu, změněné rozhodnutím
Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14814:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 193 Lepidla, jejíž
sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2016 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 února 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN 14814:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení (EU) 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

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.

Úvod

Tato evropská norma obsahuje požadavky na lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů,
nezávisle na pou-
žití potrubního systému. Stávající systém a aplikační normy, které specifikují parametry lepených
spojů zejména v oblastech použití a v nich specifikované metody zkoušení, zůstávají beze změn.
Požadavky uvedené v těchto systémových normách se týkají teploty, tlaku a standardní životnosti
potrubního systému a jsou použitelné pro všechny součásti potrubního systému všech příslušných
rozměrů, které se požadují pro specifikované použití.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování
součástí
potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-
C), akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) a směsí styrenových kopolymerů (PVC+SAN) pro tlakové
potrubní systémy z termoplastů, bez ohledu na oblast použití.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


