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Předmluva

Tento dokument (EN 1170-8:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové
prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 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 dubna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že na některé z prvků, které uvádí tento dokument, se mohou vztahovat
patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za určení některých nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje ENV 1170-8:1996.

Na rozdíl od předchozího vydání se změnil status normy a předmět normy.

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

Úvod

Tato evropská norma popisuje zkoušku trvanlivosti sklovláknobetonu cyklickým vlhčením a sušením.

Tato zkouška obsahuje hlavní parametry stárnutí, kterým bude sklovláknobeton vystaven za
přírodních podmínek: vlhkost, sušení, teplota.

Avšak je třeba poznamenat, že po 50 cyklech (vlhkost/ sušení/ teplota) dochází ke změně vlastností
GRC běžného složení. Výsledky odpovídají přirozenému stárnutí během 10 až 20 let.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro zjištění vlivů prostředí, jako jsou voda a teplota,
na změnu mechanických charakteristik GRC daného složení (charakteristika jednotlivých složek
a jejich hmotnostní zastoupení ve zkoušeném GRC). Pro jiné podmínky prostředí, např. tam, kde může
dojít k zmrazování, rozmrazování a působení rozmrazovací soli, bude zkouška upravena.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


