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Národní předmluva
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-10.



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.

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, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, 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
© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
Ref. č. EN 14246:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 14246:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze
sádry“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 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 března 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic)
EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy sestávají ze sádrové malty a jsou používány pro vnitřní



zavěšené podhledy jako prvky zavěšené nebo kazety.

Schéma 1 vyjadřuje soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a další pomocné výrobky a
začlenění této normy do tohoto souboru.

Schéma 1 - Skupina sádrových výrobků
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1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné sádrové prvky NP1),
jejichž hlavní určená použití jsou v konstrukcích zavěšených podhledů k základním stropům.

To se týká následujících požadavků: reakce na oheň, pevnost v tahu za ohybu (vyjádřená jako zatížení
v tahu za ohybu), propustnost vodní páry, a tepelná odolnost (vyjádřená jako tepelná vodivost).

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou smontovány ze sádrových prvků pro
zavěšené podhledy: požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost a zvuková pohltivost, stanovené
příslušnými evropskými zkušebními metodami. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny
na sestaveném systému, představující konečné podmínky použití.

Tato evropská norma popisuje referenční zkoušky pro technické specifikace.

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.

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 nezahrnuje kovové stropní mříže nebo sádrokartonové výrobky.

Tato evropská norma se netýká vyztužených střešních podpěrných trámových konstrukcí.

-- Vynechaný text --


