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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15824:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejímž
sekretariátem byl pověřen BSI.

Tento dokument nahrazuje EN 15824:2009.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 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 března 2019.

Tato 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 15824:2009 jsou tyto:

a)   použití terminologie v souladu s nařízením o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR);

b)   úprava textu kapitoly 4.6 Tepelná vodivost (podle EN 998-2);

c)   úprava kapitoly „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“;

d)   začlenění nové informativní přílohy s doporučenými četnostmi zkoušení pro řízení výroby;

e)   úprava informativní přílohy ZA;

f)    ediční změny.

Nejsou provedeny žádné změny existujících úrovní a/nebo tříd vlastností.

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
Vlastnosti vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy závisí na druhu nebo druzích použitých
pojiv, případně na jejich množství.

Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy jsou definovány podle:

–    chemické a fyzikální podstaty jejich hlavního aktivního pojiva (pojiv) a jejich stavu ve formě
roztoku, disperze nebo prášku, které jsou rozhodující pro konečné vlastnosti omítky aplikované
v jedné nebo v několika vrstvách;

–    konečné povrchové úpravy závisející na charakteru skladby kameniva a způsobu provedení;

–    vlastností a/nebo druhu použití.

Vnější a vnitřní omítky nedosahují svých konečných vlastností, pokud po nanesení dostatečně
nevyschnou a neza-
tvrdnou. Užitná hodnota vnějších a vnitřních omítek je závislá na vlastnostech použitých surovin, na
tloušťce vrstev a na způsobu provedení.

Výrobce volí vhodné vlastnosti a charakteristiky konečného použití i vzhled a měl by poskytnout
informace týkající se použití malt pro vnější a vnitřní omítky a příslušných podmínek pro jejich
použití. NP1)



1 Předmět normy
Tato evropská norma se týká průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy,
používaných pro vnější nebo vnitřní omítkové systémy na stěnách, stropech, sloupech a příčkách.
Tyto omítky jsou vyráběny v pastovitém stavu, připravené k přímému použití, nebo v sypkém stavu.
Tato evropská norma může být rovněž použita pro vnější a vnitřní omítky obsahující silikáty, silany,
siloxany a silikony.

Vnější a vnitřní omítky mohou tvořit konečný strukturovaný nebo nestrukturovaný povrch
omítkového systému nebo se mohou použít k vyrovnání podkladu k dosažení dostatečně hladkého
povrchu pro další dekorativní úpravy.

Tato norma zahrnuje definice a konečné kvalitativní požadavky. K přesnějšímu označení různých
druhů vnějších a vnitřních omítek zahrnuje příslušné kategorie vlastností.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je
v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské
normy.

Tato evropská norma se netýká nátěrových hmot a nátěrových systémů podle EN 1062-1
a EN 13300.

Tato evropská norma se netýká navrhování a provádění vnějších a vnitřních omítek. Nicméně tato
evropská norma může být použita k definování vnějších a vnitřních omítek v souvislosti s uplatněním
kódů národních předpisů pro provádění prací.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Suché průmyslově vyráběné vnější a vnitřní omítky s organickými
pojivy v sypkém stavu musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké
relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %).

Dobu skladování balených průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými
pojivy v sypkém stavu
za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.

Pastovité průmyslově vyráběné vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy plněné do
uzavřených nádob se musí chránit před mrazem a skladovat při teplotě od 5 °C do 30 °C.

Dobu skladování balených pastovitých průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek
s organickými pojivy za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.


