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Úvod

Tento dokument (EN 480-10:2009) byla zpracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící
výrobky“ jejímž sekretariátem je DIN.

Této evropské normě bude nejpozději do ledna 2010 udělen status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
budou zrušeny nejpozději do ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 480-10:1996.

Dokument byl navržen subkomisí 3 (SC 3) technické komise TC 104 „Přísady do betonu, malty
a injektáží malty“

Tato norma je součástí řady norem EN 480 „Přísady do betonu, malty a injektáží malty – Zkušební
metody“, která se skládá z následujících částí:

Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení●

Část 2: Stanovení doby tuhnutí●

Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu●

Část 5: Stanovení kapilární absorpce●

Část 6: Infračervená analýza●

Část 8: Stanovení obsahu sušiny●

Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů●

Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu●

Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadě●

Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty●

Část 14: Měření náchylnosti na korozi výstužné oceli v betonu – Potenciometrická elektrochemická zkušební●

metoda

Tato norma se používá společně s ostatními normami řady EN 480 pro zkoušení přísad podle řady
norem EN 934.

Oproti vydání 1996-09 byly provedeny následující změny této normy:

ediční úpravy;●

upřesnění používaných chemikálií;●

upřesnění zkušebních postupů používaných pro metodu 1 až 3.●



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit 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 evropská norma stanovuje postup pro určení obsahu vodou rozpustných halogenů (s výjimkou
fluoridů) v přísadách.

Celkový obsah vodou rozpustných halogenů je vyjádřen jako obsah chloridů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


