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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13915:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13915:2017. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) z února 2018.

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13915 (72 3613) z dubna 2008, která do 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 13915:2017 dovoleno do 2019-04-30
používat dosud platnou ČSN EN 13915 (72 3613) z dubna 2008.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13915:2017 do soustavy ČSN.
Zatímco ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) z února 2018 převzala EN 13915:2017 převzetím originálu,
tato norma ji přejímá překladem.



Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 13915 z dubna 2008 vycházejí
z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR). V normě
je nově zařazen požadavek vztahující se k rovinnosti panelů. Současně s edičními úpravami jsou
aktualizovány citované dokumenty a dále je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti
vlastností (AVCP)“ a informativní příloha ZA podle požadavků nařízení CPR.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13915:2017) 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 13915:2007.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 13915:2007 jsou tyto:

a)   vypuštění Úvodu;

b)   aktualizace citovaných normativních dokumentů;

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

d)   ediční úpravy textu dokumentu.

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.

Tato evropská norma zahrnuje následující přílohy:

–    Příloha A (informativní), týkající se odběru vzorků pro zkoušky;

–    Příloha B (normativní), týkající se montáže a upevnění prefabrikovaných sádrokartonových
panelů zhotovených z lícových ploch sádrokartonových desek a pórovitého kartónového jádra.

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 prefabrikované panely vyráběné ze
sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro lehké
příčky, obklady a obložení pro obecné použití v budovách.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, propustnost vodní páry, pevnost
v tahu za ohybu (zatížení v tahu za ohybu) a tepelnou odolnost, stanovené podle příslušných
evropských zkušebních metod.

Tato norma zahrnuje pouze prefabrikované panely, které jsou nainstalovány tak, že jádro je zakryté.

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou sestaveny z prefabrikovaných panelů
zhotovených ze sádrokartonových desek a pórovitého kartónového jádra: pevnost ve smyku, požární
odolnost, vzduchová neprůzvučnost, zvuková pohltivost a propustnost vzduchu, stanovené podle
příslušných evropských zkušebních metod. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny
na sestavených systémech, představujících konečné podmínky použití.

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

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

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


