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Předmluva

Tento dokument (EN 13438:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 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 března 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13438:2005.

Byly provedeny tyto hlavní změny proti EN 13438:2005:

byl vypuštěn termín „test sample“NP1);a.
byl doplněn nový termín „podklad“;b.
kapitola 4 nově obsahuje odkaz na EN ISO 14713-2 a EN ISO 14713-3 za účelem optimalizace konstrukčníhoc.
řešení výrobků určených ke zpracování podle této normy;
toleranční meze lesku byly pro stupně lesku přes 50 jednotek zúženy (z ±10 jednotek na ±7 jednotek)d.
a tabulka 1
(Požadavky na lesk) byla vypuštěna;
kapitola 6 byla redakčně upravena, aby se vymezil rozdíl mezi „čištěním“ a „přípravou“ neboe.
„předúpravou“;
v 6.5.5 byl vypuštěn odkaz na (starou) tabulku 1;f.
zkouška přilnavosti na hotovém výrobku s povlakem z práškové nátěrové hmoty nově není povinná (vizg.
revidované znění 6.5.6) a pokud se požaduje, má být specifikována;
pro zjednodušení odkazů byla za kapitolu 7 doplněna nová tabulka 1 „Přehled zkoušek“;h.
minimální tloušťka zkušebních vzorků s povlakem použitých ke zkouškám mechanických vlastností bylai.
zvýšena z 0,3 mm na 1,0 mm (viz A.3.1);
byly aktualizovány odkazy na normy, např. ISO 7724-3 byla nahrazena EN ISO 11664-4 (viz A.4.2)j.
a ISO 1518 byla nahrazena EN ISO 1518-1 (viz A.4.5);
příloha B byla redakčně upravena pro vyjasnění odkazů na „čištění“ a „předúpravu“ a obsahově bylak.
zkrácena;
do přílohy D byla nově zařazena možnost zkoušení přilnavosti na hotových výrobcích (viz D.3.5);l.
příloha E byla obsahově zkrácena – pro další informace se odkazuje na EN 15773.m.

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 byla vytvořena z důvodu nárůstu požadavků na výrobky z ponorem žárově
zinkované nebo sherardované oceli s povlakem z práškových nátěrových hmot. Tyto výrobky
poskytují spojení korozní odolnosti a dekorativního vzhledu.

Při zpracování této normy se předpokládalo, že specifikované metody zkoušení budou používány
vhodně vyškolenými a kontrolovanými pracovníky.

Tato evropská norma byla vypracována z hlediska vlastností povlaků bez snahy stanovit postup
vytváření povlaků z práškových nátěrových hmot na ponorem žárově zinkovaných nebo
sherardovaných ocelových výrobcích. Praktické zkušenosti nicméně ukazují, jak důležitý pro zajištění
vysoké kvality ponorem žárově zinkovaných nebo sherardovaných výrobků s povlaky z práškových
nátěrových hmot je dostatečný dialog mezi zákazníkem, navrhovatelem duplexního systému,
projektantem, zhotovitelem ocelového výrobku, zhotovitelem zinkového povlaku žárovým zinkováním
nebo sherardováním a zhotovitelem povlaku z práškové nátěrové hmoty již v prvních stádiích projektu
a jak důležité je podle možnosti používat a dodržovat časový harmonogram prací.

Důrazně se doporučuje při specifikaci duplexních systémů používat spolu s touto normou EN 15773
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované
ocelové výrobky (duplexní systémy) – Specifikace, doporučení a směrnice jako návodný dokument pro
dodávku duplexních povlaků.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na vlastnosti práškových nátěrových hmot a povlaků
z nich nanášených na hotové výrobky (ponorem žárově zinkované nebo sherardované ocelové
výrobky) pro konstrukční účely. Ponorem žárově zinkovanými ocelovými výrobky mohou být výrobky
hromadně žárově zinkované (po zhotovení výrobku) nebo výrobky z kontinuálně ponorem žárově
zinkovaného plechu, který je následně zpracováván.

Tato evropská norma nestanoví žádné požadavky na samotný proces nanesení povlaku z práškové
nátěrové hmoty, poskytuje však návod k čištění a předúpravě ponorem žárově zinkovaných nebo
sherardovaných ocelových výrobků před nanesením tohoto povlaku.

Tato evropská norma neplatí pro výrobky s povlaky zinek-hliník nebo hliník-zinek ani pro kontinuálně
žárově zinkovaný drát. Tato norma neplatí pro organické práškové nátěrové hmoty a povlaky z nich
nanášené na ponorem žárově zinkované nebo sherardované ocelové výrobky (tj. pro výrobky
s duplexními povlaky), pro které existují specifické normy, které mohou obsahovat další požadavky
nebo požadavky odlišné od této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


