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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13165:2012+A2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 88
Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

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 března 2018.

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 zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-15 a změnu A2 schválenou CEN
dne
2016-02-23.

Tento dokument nahrazuje #EN 13165:2012+A1:2015$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami !" a #$.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah k nařízení EU pro stavební výrobky (CPR) je uveden v informativní příloze ZA, která je
nedílnou součástí této normy.".

Hlavní změny proti EN 13165:2008 jsou následující:

a)   lepší harmonizace mezi jednotlivými normami souboru (EN 13162 až EN 13171) z hlediska
definic, požadavků, tříd a úrovní;

b)   nová normativní příloha zabývající se vícevrstvými výrobky;

c)   změny edičního a technického obsahu a doplnění informací týkajících se některých položek
specifických pro výrobky z PU jako jsou: termín pro výrobek z PU, rozměrová stabilita, bodové
zatížení (zrušeno), nasákavost, propustnost vodní páry;

d)   doplnění odkazů na EN 15715 Tepelně izolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při
zkouškách
reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky;

e)   změny v příloze ZA.

!Změna A1 mění EN 13165:2012 uvedením těch článků normy, které jsou potřebné pro shodu
evropské normy s nařízením pro stavební výrobky (CPR).

Tato změna zahrnuje

f)    doplnění předmluvy;

g)   doplnění článku 3.2;



h)   nový článek 4.3.11;

i)    změnu kapitoly 7;

j)    změnu kapitoly 8;

k)   změnu přílohy B;

l)    novou přílohu ZA."

#Hlavní změny proti EN 13165:2012+A1:2015 jsou následující:

–    stanovení hodnot tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti po stárnutí (faktor urychlení);

–    nové nadouvadlo.$

Tato norma je jednou z řady norem pro tepelněizolační výrobky používané v budovách, ale může se
použít v dalších oblastech, kde je to vhodné.

Na základě revidované Rezoluce BT 20/1993 navrhla CEN/TC 88 definovat níže uvedené normy jako
soubor dokumentů.



Soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikace
průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, které všechny spadají do působnosti CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny
(MW) – Specifikace

EN 13163 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu
(EPS) – Specifikace

EN 13164 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného
polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 13165 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

EN 13166 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny
(PF) – Specifikace

EN 13167 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla
(CG) – Specifikace

EN 13168 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) –
Specifikace

EN 13169 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

EN 13170 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného
korku (ICB) – Specifikace

EN 13171 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) –
Specifikace

Snížená spotřeba energie a snížení emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně
převyšuje spotřebu energie a uvolněné emise během výroby a procesu likvidace výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní
normalizační orgány následujících států: 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.



1 Předmět normy
Tato evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny
(PU), s opláštěním nebo bez opláštění nebo povlaku, které se používají pro tepelnou izolaci budov. PU
zahrnuje výrobky z polyisokyanurátové pěny PIR a polyurethanové pěny PUR. Výrobky se zhotovují
ve formě desek.

!Tato evropská norma zahrnuje vícevrstvé izolační výrobky z PU, viz příloha D."

Výrobky, které jsou předmětem této normy, se používají také v prefabrikovaných tepelněizolačních
systémech a !kompozitních izolačních výrobcích"; vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky
nejsou součástí této normy.

Tato norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody,
označování a značení štítkem.

Tato norma nespecifikuje požadovanou úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku
dosaženo k prokázání způsobilosti pro určené použití. Úrovně požadované pro dané použití mohou
být uvedeny v předpisech nebo v nekonfliktních normách.

Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2×K/W nebo deklarovaným
součinitelem tepelné vodivosti větším než 0,060 W/(m×K) při 10 °C nejsou předmětem této evropské
normy.

Tato norma nezahrnuje izolační výrobky vyráběné in situ a výrobky určené pro použití jako izolace
technických zařízení budov a průmyslových instalací (zahrnuté v EN 14308).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)    ČSN EN 12086:1998, která přejímala EN 12086:1997 byla zrušena z důvodu nahrazení
evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.


