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Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
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Předmluva

Tato evropská norma (EN 14321-1:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve
stavebnictví“, jejíž sekretariát zajiš»uje IBN/BIN.



Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2005 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 prosince 2005.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropskou asociací volného obchodu.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Tato část evropské normy není samostatná, je součástí jedné normy:

–      EN 14321-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými
zeminami -
Část 1: Definice a popis

–      prEN 14321-2 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými
zeminami -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska
a ©výcarska.
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Úvod

Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami má ve srovnání s chlazeným
sklem bezpečnější charakter rozbití. Pokud má být tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s
alkalickými zeminami použito k zabezpečení ochrany při náhodnému nárazu lidského těla, mělo by
být také klasifikováno podle EN 12600.

POZNÁMKA CEN/TC 129/WG8 zpracovává normy pro stanovení výpočtové pevnosti skla a připravuje postup
navrhování.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje tolerance, rovinnost, opracování hran, rozpad a fyzikální a
mechanické vlastnosti monolitického plochého tepelně tvrzeného křemičitého bezpečnostního skla s
alkalickými zeminami pro použití ve stavebnictví.

Informace o zakřiveném tepelně tvrzeném křemičitém bezpečnostním skle jsou uvedeny v příloze A,
ale tento výrobek není v tomto dokumentu zahrnut.

Tepelně tvrzeného křemičitého bezpečnostního skla s alkalickými zeminami, které je zpracováno



např. do vrstveného skla nebo izolačního skla, nebo bylo podrobeno dodatečné úpravě např. nanesení
povlaku, se mohou týkat jiné požadavky, které nejsou popsány v této normě. Dodatečné požadavky
jsou stanoveny v příslušných normách pro výrobky. Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s
alkalickými zeminami v těchto případech nesmí ztratit své mechanické nebo tepelné vlastnosti.

-- Vynechaný text --


