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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14209:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze
sádry, jejímž sekretariátem byl pověřen 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 14209:2005.

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 14209:2005 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.



Úvod
Předtvarované sádrokartonové lišty se skládají ze sádrové malty, ke které je pevně připojen silný
trvanlivý papír (karton) tvořící ploché profily s rozmanitými čelními tvary.

Složení a povrch, které jsou stejné jako u sádrokartonové desky, určuje lišty jako zvláště vhodné pro
použití v případech, kde se klade důraz na zvýšení estetického spojení mezi sádrokartonovým
obkladem nebo sádrovou omítkou stěn a stropů. Tyto výrobky se používají i k překrytí vizuálních
poruch a rovněž pro svoje dekorativní a zvukové vlastnosti.

Předtvarované sádrokartonové lišty se připevňují sádrovým pojivem nebo mechanicky a je na ně
možné přímo aplikovat povrchové úpravy.



1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na předtvarované sádrokartonové lišty, které
jsou použity při stavebních konstrukcích jako část původní specifikace. Zahrnuto je též jejich použití
pro zlepšení dekorativní výzdoby spojů stěn a stropu místností.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu.

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

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

Tato evropská norma se netýká neprofilovaných a sádrovláknitých lišt.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


