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Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru zkušebních metod potěrových materiálů.

Citované normy

EN 10084 zavedena v ČSN EN 10084 (42 0925) Oceli k cementování - Technické dodací podmínky

EN 13813 zavedena v ČSN EN 13813 (72 2480) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové
materiály - Vlastnosti a požadavky

EN 13892-1 zavedena v ČSN EN 13892-1 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1:
Odběr vzorků, zhotovení  a ošetřování zkušebních těles

ISO 606 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 7.3 a k obrázku 1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce Brno,
Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 39, Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková
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Méthodes  d¢essais des matériaux de chape
- 
Partie 5: Détermination de la résistance
à l¢usure par roulette pivotante - Méthodes
pour matériaux de chape avec couche
d¢usure

Prüfverfahren für Estrichmörtel und
Estrichmassen -
Teil 5: Bestimmung des Widerstandes gegen
Rollbeanspruchung von Estrichen  für
Nutzschichten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-04-03.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny
podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní
normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat
v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato  evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č.
EN 13892-5:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 13892-5:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 303 „Podlahové potěry
a podlahy prováděné na stavbách“, jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát 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 prosince 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma byla zpracována pracovní skupinou 2 „Potěrové materiály a podlahové potěry -
Zkušební metody“, přičemž byly vzaty v úvahu návrhy zaslané pracovní skupinou 1 „Potěrové



materiály a podlahové potěry - Definice, vlastnosti a požadavky“.

®ádná evropská norma se nenahrazuje.

1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje  metodu pro stanovení odolnosti  proti opotřebení způsobenému otočným
zatěžovacím kolečkem na zkušební tělesa zhotovená z malty pro cementové potěrové materiály nebo
pro pryskyřičné potěrové materiály nebo  případně pro jiné potěrové materiály  určené pro užitkovou
vrstvu.

-- Vynechaný text --


