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Národní předmluva
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EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti -
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EN 20140-9 zavedena v ČSN EN 20140-9 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnosti pro
stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou

EN 13279-1 zavedena v ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky -
Část 1: Definice a požadavky

EN 13658-1 zavedena v ČSN EN 13658-1 (72 3614) Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební
metody - Část 1: Vnitřní omítky

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové
místnosti

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
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Předmluva

Tento dokument (EN 13815:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze
sádry“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 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 května 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.

Tato evropská norma sestává z těchto příloh:

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

–      Příloha B (normativní) týkající se tepelné vodivosti sádrových malt pro vnitřní omítky;

–      Příloha C (normativní) týkající se řízení výroby;

–      Příloha D (informativní) představující předmět této evropské normy vztahující se k výrobním
skupinám litých sádrových výrobků vyztužených vlákny a k jejich následným použitím;

–      Příloha ZA (informativní) poskytující informace pro předpisové označování shody.

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

Tato evropská norma se týká sádrových výrobků vyztužených vlákny, získaných litím tenké vyztužené
malty a následně použité v systémech pro sádrové omítky vyztužené vlákny.

Systémy pro sádrové omítky vyztužené vlákny se připravují spojením těchto výrobků a následným
upevněním nebo přišroubováním k podkladu. Poté jsou zatmeleny a vyspárovány tak, aby byl
vytvořen souvislý povrch bez viditelných spár.

Systémy pro sádrové omítky vyztužené vlákny lze použít pro konečnou úpravu s přímou povrchovou



úpravou (např. malbou).

Schéma vyjadřuje začlenění do skupiny sádrových výrobků.

Schéma 1 - Skupina sádrových výrobků
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1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné lité sádrové výrobky
vyztužené vlákny - profily, neohebné desky a kazety - zhotovené různými postupy v závodech nebo
dílnách.
Tato evropská norma se týká:

–      běžně vyráběných sériových výrobků;

–      sériově vyráběných výrobků s různými vlastnostmi;

–      jednotlivě (a ne sériově) vyráběných výrobků, pokud vyžadují označení CE.
Klasifikace týkající se litých výrobků vyztužených vlákny jsou uvedeny v kapitole 4.1 a příloze D.

Tato evropská norma se týká následujících požadavků: reakce na oheň, tepelné odolnosti a odolnosti
proti nárazu tvrdou ocelovou kuličkou.

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou sestaveny z litých sádrových výrobků
vyztužených vlákny: požární odolnost, odolnost proti rázu, 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 zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a
uplatnění litých sádrových výrobků vyztužených vlákny ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební
metody.

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

i)     Sádrových desek vyztužených vlákny (viz prEN 15283);
ii)    Sádrových prvků pro zavěšené podhledy (viz EN 14246);
iii)   Plných výrobků;
iv)   Sádrových předtvarovaných lišt;
v)    Výrobků tvořících štukovanou vnitřní omítku, dekorativních prvků ze sádrokartonu,

dekorativních prvků z pryskyřice;
vi)   Forem, šablon a maket vyrobených ze sádrových výroků vyztužených vlákny;
vii)   Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny, které svou povahou nejsou určeny pro upevnění

v určité poloze;
viii)  Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny pro kulisy (divadlo, kino, TV);
ix)   Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny a dekorativní povrchy, které jsou určeny pro

přímé použití na již existující příčky, zdi a stropy, pro vysloveně dekorativní účely.

-- Vynechaný text --


