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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V této normě jsou odlišně od současných českých norem vyjádřeny některé vlastnosti:

Propustnost pro vodní páru u nestejnorodých výrobků Z  (viz 4.3.8) se podle ČSN 73 0540-3 vyjadřujea.
ekvivalentní hodnotou faktoru difúzního odporu mev.
V ČSN 73 0540 se udává difúzní odpor Rd v [m/s] a součinitel difúzní vodivosti d v [kg/(Pa×s×m)] ? [s]. Platí,b.
že součinitel difúzní vodivosti d [s] = d [mg/(Pa×h×m)] / 3,6 . 109.

V této normě se oproti předchozí verzi uvádí vlastnost „hoření postupujícím žhnutím“ a vlastnosti
životnosti výrobku.

Informace o citovaných normativních dokumentech
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Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků –
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 88 „Tepelně izolační materiály
a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2009.

Je potřeba věnovat pozornost možnosti, že některé ze součástí tohoto dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN (a/ nebo CENELEC) neponesou zodpovědnost za zjištění
jakýchkoliv takovýchto patentových práv.

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

Tato evropská norma nahrazuje EN 13166:2001.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro izolační výrobky používané ve stavebnictví, může
však být použita i v jiných oblastech, kde to bude vhodné.

Při provádění revidované rezoluce BT 20/1993 navrhl CEN/TC 88 dále uvedený seznam norem jako
soubor evropských norem.

Soubor norem tvoří následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikaci průmyslově
vyráběných tepelně izolačních výrobků, které všechny patří do oboru CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny
(MW) –
Specifikace

EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového
polystyrenu (EPS) – Specifikace

EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného
polystyrenu (XPS) – Specifikace



EN 13165 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace

EN 13166 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny
(PF) –
Specifikace

EN 13167 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla
(CG) –
Specifikace

EN 13168 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny
(WW) –
Specifikace

EN 13169 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného
perlitu (EPB) – Specifikace

EN 13170 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného
korku (ICB) – Specifikace

EN 13171 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky
(WF) –
Specifikace

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, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma určuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny, s povrchovou
úpravou nebo bez ní, používané pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek
a vrstvených desek.

Tato norma popisuje charakteristiky výrobků a obsahuje postupy zkoušení, hodnocení shody,
označování a značení štítkem.

Výrobky podle této normy se také používají v předem vyrobených tepelně izolačních sestavách
a v kompozitních panelech; norma nezahrnuje vlastnosti sestav, do nichž jsou tyto výrobky včleněny.

Tato norma nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, kterou musí výrobek dosáhnout, aby se
prokázala jeho vhodnost pro konkrétní použití. Požadované úrovně pro dané použití lze nalézt
v předpisech nebo v souvi-
sejících normách.

Tato norma neplatí pro výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,40 m2·K/W nebo
s dekla-
rovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti vyšší než 0,050 W/(m·K) při 10 °C.

Tato norma neplatí pro izolace zhotovované na místě (in situ), pro výrobky určené pro izolování



zařízení budov a průmyslové instalace, nebo pro výrobky pro zvukovou izolaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


