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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12488:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví,
jejíž sekretariát zajišťuje NBN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 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 prosince 2016.
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 byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
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 se týká zasklívacího systému, tj. zasklení, zasklívacích podložek, těsnicích
materiálů, těsnění a prvků použitých k montáži zasklení do rámu a též do polodrážky.
Jsou uvedena základní pravidla, aby se zabránilo poškozením vlivem konstrukce. Respektování
těchto doporučení zajistí zdůvodnitelnou životnost zasklení. Dodatečné požadavky a upřesnění pro
zohlednění regionálních specifik daných klimatem, odbornými zvyklostmi, dostupností materiálů
atd., lze nalézt v národních předpisech a/nebo národních pravidel správné praxe. Zvláštní požadavky
mohou být také stanoveny výrobci prvků zasklívacího systému, včetně zasklení.
Mechanické, tepelné, chemické a vlhkostní podmínky jsou zásadní pro zachování dlouhodobé
funkčnosti a provozuschopnosti zasklení. Informace o stálosti výrobku ze skla jsou uvedeny
v příslušné harmonizované evropské normě (hEN).

1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje zásady zasklívání a doporučení pro výběr prvků, např. rámy, lišty,
odvodňovací otvory, atd., pro montáž zasklení do rámů z jakéhokoliv materiálu.
Tato evropská norma platí pro všechny základní typy svislých a šikmých zasklívacích systémů
s podporou hrany, ve všech typech pevných nebo otevíravých rámů použitých ve stavebnictví.
Tato evropská norma stanovuje také funkce, požadavky a montáž zasklívacích podložek do rámů
během jejich výroby, přepravy, montáže a provozní životnosti. Norma platí pro zasklívací podložky
použité pro všechny typy plochého nebo zakřiveného skla a také pro odvozené zpracované typy skla.
Pro určité výrobky ze skla, např. protipožární zasklení, bezpečnostní skla, mohou platit jiné nebo
další požadavky, pravidla nebo doporučení.
Tato norma je použitelná za podmínek evropského klimatu.
Tato evropská norma neplatí pro následující:
– skleněné tvárnice a skleněné dlaždice (EN 1051-1);
– profilované stavební sklo (EN 572-7);
– zasklení lepená konstrukčním tmelem (viz EN 13022-1 a EN 13022-2 a ETAG 002);
– zasklení vlepovaná do okna;
– zasklení upevněná bodově;
– skleníky (viz EN 13031-1).
Protože tato norma uvádí pouze základy principy montáže, mohou platit i národní požadavky nebo
doporučení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

