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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16783:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály
a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 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 října 2017.

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

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.



Úvod
Tato evropská norma poskytuje pravidla pro posouzení a kvantifikaci parametrů, které popisují
dopad tepelněizolačních výrobků na životní prostředí, a které slouží k environmentálnímu prohlášení
o výrobku.

Tato norma stanovuje doplňková pravidla pro obor tepelněizolačních výrobků a je založena na
základních pravidlech pro všechny stavební výrobky ustanovených v normě EN 15804. Tato
doplňková pravidla se mají používat ve shodě s EN 15804.

Tato oborová pravidla (PCR) se používají pro všechny normy tepelněizolačních výrobků vypracované
evropskou technickou komisí CEN/TC 88 (EN 13162 až EN 13171, EN 14063-1, EN 14064-1, EN
14303 až EN 14309,
EN 14313, EN 14314, EN 14315-1 až EN 14320, EN 14933, EN 14934, prEN 15100-1, EN 15101-1,
EN 15501, EN 15599-1, EN 15600-1, EN 15732, EN 16069), aby se minimalizovaly odchylky mezi
jednotlivými odvětvími výroby tepelněizolačních výrobků. Tato pravidla jsou platná také pro
tepelněizolační výrobky, které nejsou zahrnuty v normách vypracovaných CEN/TC88 a také pro
tepelněizolační výrobky, které jsou zahrnuty v normách vypracovaných jinými technickými komisemi
CEN.

Stejně jako v EN 15804, jsou výsledky posouzení vyjádřeny podle principu modularity ve formě
umožňující agregaci (doplňování) dat, aby se zajistilo poskytnutí kompletních informací pro stavební
činnosti. Tato pravidla (PCR) nezahrnují agregaci na úrovni stavebních činností ani nepopisují pravidla
pro aplikaci environmentálních parametrů při posuzování stavebních činností.

Úspora spotřeby energie a úbytek emisí vyprodukovaných během životního cyklu izolačních výrobků
zdaleka převyšuje spotřebu energie a ve většině případů i emise vznikající při výrobě, použití
a likvidaci. Kapitola 5.4 této evropské normy poskytuje pravidla pro prohlášení o takových výhodách
jako doplňkové informaci.

POZNÁMKA Nadpisy kapitol této evropské normy jsou uvedeny podle EN 15804, aby se zvýšila
přehlednost.



1 Předmět normy
Tato evropská norma poskytuje oborová výrobková pravidla (PCR) pro environmentální prohlášení
typu III (podle EN 15804) pro průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky a pro tepelněizolační
výrobky vyrobené in situ.

Jako doplněk k EN 15804, pravidla PCR popsaná v tomto dokumentu:

–    stanovují, jaké deklarované jednotky se použijí;

–    definují systémové hranice pro tepelněizolační výrobky;

–    stanovují/popisují výchozí scénáře a pravidla pro definování scénářů po celý životní cyklus
některých informačních modulů.

Tato pravidla jsou určena hodnocení výrobku „od kolébky po bránu“, „od výroby kolébky po bránu
s možnostmi“ nebo „od výroby kolébky po hrob“, pokud je záměr řádně uveden v popisu hranice
systému.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


