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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) z února 2018.
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uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14496:2017 dovoleno do 2019-04-30
používat dosud platnou ČSN EN 14496 (72 2492) z března 2006.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14496:2017 do soustavy ČSN.
Zatímco
ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) z února 2018 převzala EN 14496:2017 převzetím originálu, tato



norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 14496 z března 2006
vycházejí z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011
(CPR). V normě je nově začleněna kapitola uvádějící značky a zkratky. Současně s edičními úpravami
jsou aktualizovány citované dokumenty a dále je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14496:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze
sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 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 dubna 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 14496:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení o stavebních
výrobcích (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 14496:2005 jsou tyto:

a)      aktualizace citovaných normativních dokumentů;

b)      zavedení nového článku Značky a zkratky;

c)      příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

d)      ediční úpravy textu dokumentu.

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 určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze
sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrových
kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950,
sádrokartonových desek podle EN 520, sádrových desek vyztužených rohoží podle 15283-1,
sádrovláknitých desek podle EN 15283-2 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené výrobky ze
sádrových desek podle EN 14190 a předtvarované sádrokartonové lišty podle EN 14209 ke stěnám
a příčkám. Lepidla se používají v konstrukčních systémech, u kterých je nutné dodržet tepelný
a akustický požadavek.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, požární odolnost a přídržnost,
stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku (AVCP).

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití
a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody NP1).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely
a sádrové desky musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní
vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %).

         Dobu skladování balených sádrových lepidel pro tepelně a zvukově izolační kompozitní
panely a sádrové desky za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.


