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Národní předmluva
Tato ČSN je překladem anglické verze evropské normy EN 14889-1.
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-26.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv 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, 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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

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
© 2006 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
Ref. č. EN 14889-1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 14889-1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a
související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Byl vyvinut pracovní skupinou 11 „Vlákna do
betonu“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Tato norma se skládá ze dvou částí:
Část 1 zabývající se ocelovými vlákny pro beton;
Část 2 zabývající se polymerovými vlákny.
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.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této
normy.
Této evropské normě je nutno udělit statut národní normy.
Tento dokument nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.
V této normě nebyly zpracovávány všechny vlastnosti vláken, které mohou být směrodatné pro
parametry vláknobetonu se statickou funkcí nebo bez statické funkce, jako například účinky ranného

stárnutí, tečení, chemické poškození. Důvodem k tomu jsou potíže související se stanovením
smysluplných a reprodukovatelně normovaných zkušebních postupů.
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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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1 Předmět normy
Tato Část 1 EN 14889 specifikuje požadavky na ocelová vlákna do betonu, malty a injektážní malty
pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce.
POZNÁMKA Použití vláken se statickou funkcí je tam, kde přidávání vláken je určeno ke zvýšení únosnosti
betonového dílce. Tato norma platí pro vlákna určená k použití ve všech druzích betonu a malt včetně
stříkaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikáty, monolitického betonu (in
situ, v místě aplikace) a betonu pro opravy.
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