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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 80 zavedena v ČSN EN 80 (72 4850) Pisoárové mísy nástěnné1) - Připojovací rozměry



EN 274-1 zavedena v ČSN EN 274-1 (13 7210) 2) Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury
pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

EN 12056-2 zavedena v ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2:
Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočty

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN 72 4801 Výrobky zdravotnické keramiky - Názvy a definice

ČSN 72 4840 Výrobky zdravotnické keramiky - Všeobecné technické požadavky

ČSN 72 4841 Výrobky zdravotnické keramiky - Zkušební metody

ČSN EN 34 (72 4845) Záchodové mísy nástěnné1), s pevně připojenou nádrží - Připojovací rozměry

ČSN EN 36 (72 4847) Bidety nástěnné1), s horním přívodem vody - Připojovací rozměry

ČSN EN 38 (72 4849) Záchodové mísy nástěnné1), s volným přítokem vody - Připojovací rozměry

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

Citované technické předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států,
týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném
znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k bibliografii doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr ©palek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

_______________

1)    POZNÁMKA V praxi se používá termín „závěsné“.

2)    POZNÁMKA Platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku.
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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,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva

Tento dokument (EN 13407:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 163 „Sanitární potřeby“,
jejímž sekretariátem byl pověřen UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 července 2008.

Tento dokument patří do řady harmonizovaných evropských norem pro zdravotnětechnické zařizovací
předměty, který byl vypracován na základě mandátu M/110 „Zdravotnětechnické zařizovací
předměty“, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, umožňující
označování shody CE na základě Směrnice Rady (89/106/EHS), týkající se stavebních výrobků.

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

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu 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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1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební metody pro nástěnné
pisoárové mísy používané pro účely osobní hygieny, vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo
korozivzdorné oceli.

Norma neplatí pro pisoárové stěny a pisoárová stání, ani pro nesplachované pisoáry.

-- Vynechaný text --


