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Nahrazení předchozích norem
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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1096-4:2018 do soustavy ČSN.
Zatímco ČSN EN 1096-4 (70 1030) z března 2019 převzala EN 1096-4:2018 vyhlášením, tato norma
ji přejímá překladem.

Hlavními změnami oproti předchozímu vydání normy jsou:

–    norma byla revidována tak, aby splnila požadavky nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení
o stavebních výrobcích), ve znění nařízení (EU) č. 157/2014, (EU) č. 568/2014 a (EU) č.
574/2014;

–    tolerance emisivity byla u skel s deklarovanou normálovou emisivitou nižší než 0,10 snížena na
+0,01;



–    do spektrofotometrických charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech
(DOP) byl zařazen solární faktor, g;

–    do charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byla zařazena
stálost/posouzení shody;

–    mechanická odolnost se uvádí v Prohlášení o vlastnostech (DOP) prostřednictvím
charakteristiky pevnost prvků ze skla v ohybu.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1096-4:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 Sklo ve
stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 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 2019.

Upozornění na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN
nenese odpovědnost za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1096:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

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

Ve srovnání s předchozím vydáním jsou hlavními změnami:

a)   norma byla revidována tak, aby splnila požadavky nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení
o stavebních výrobcích), ve znění nařízení (EU) č. 157/2014, (EU) č. 568/2014 a (EU) č.
574/2014;

b)   pro skla s povlakem s deklarovanou normálovou emisivitou nižší než 0,10 byla tolerance
emisivity snížena na +0,01;

c)   do spektrofotometrických charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech
(DOP) byl zařazen solární faktor, g;

d)   do charakteristik určených k deklaraci v Prohlášení o vlastnostech (DOP) byla zařazena
stálost/posouzení shody;

e)   mechanická odolnost se uvádí v Prohlášení o vlastnostech (DOP) prostřednictvím
charakteristické pevnosti podkladového skla v ohybu.

EN 1096 „Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem“ sestává z následujících částí:

–    Část 1: Definice a klasifikace;

–    Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S;

–    Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D;

–    Část 4: Výrobková norma;

–    Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem.

Tato evropská norma obsahuje další hlediska významu pro obchod.



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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma se týká posuzování a hodnocení stálosti vlastností (AVCP) skla s povlakem pro
použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely
vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


