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Předmluva

Tato evropská norma (EN 15715:2009) byla vypracována technickou komisi CEN/TC 88 „Tepelně
izolační materiály a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. 

Této evropské normě musí být dán status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo
schválením k přímému používání nejpozději do května 2010, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
CEN [a/nebo CENELEC] nemůže nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových
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 EU
89/106/EHS.

Jako splnění mandátu M/103 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného
obchodu (EFTA), připravila CEN/TC 88 soubor evropských norem, které byly publikovány v roce 2001.



Dosud neřešené hledisko montáže a upevnění při zkoušení reakce na oheň je nyní pojednáno v této
evropské normě.

Tato evropská norma podporuje sérii norem pro tepelně izolační materiály a výrobky, které jsou
odvozeny ze Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských
států, týkajících se stavebních výrobků (Směrnice 89/106/EHS), splněním základních požadavků.

Tato evropská norma uvádí pokyny pro montáž a upevnění při zkoušení reakce na oheň průmyslově
vyráběných tepelně izolačních výrobků pro budovy, zařízení budov a průmyslové instalace.

CEN/TC 88 navrhla stanovit datum stažení konfliktních norem (DOW), které jsou v rozporu s touto
evropskou normou na 21 měsíců po datu dostupnosti normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní
normalizační orgány následujících států: 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.

Jakmile tato evropská norma projde veřejným hlasováním CEN (Formal vote), budou do příslušných
norem
EN 13162 až 13171 doplněny formou změny následné úpravy: 

Článek Název Úprava
4.2.xx a) Reakce na oheň Doplnění k názvu: „produktu uváděnému na trh“

Nový text: Klasifikace reakce na oheň výrobku, uváděného na trh,
musí být stanovena podle EN 13501-1 a základních pokynů pro
montáž a upevnění podle EN 15715:2009.
POZNÁMKA 1 Tato klasifikace je povinná a vždy zahrnuta do značení
CE.
Detailní informace o zkušebních podmínkách a rozsahu použití
klasifikace, jak uvádí protokol o klasifikaci reakce na oheň, musí být
uvedeny v dokumentaci výrobce.
Výrobce deklarující třídu A1 bez potřeby dalších zkoušek musí
prokázat zkouškami podle EN 13820, že výrobek neobsahuje více než
1,0 % organických látek.
POZNÁMKA 2 Rozhodnutí Komise 96/603/EC ze 4. října 1996
revidované rozhodnutím Komise 00/605/EC z 26. září. 2000 uvádí
seznam výrobků zařazených do třídy A1 bez potřeby dalšího zkoušení.

4.3.xx a)  Nový nadpis článku: Reakce na oheň výrobku v standardní sestavě
simulující konečná použití.
Text: Klasifikace reakce na oheň výrobků v standardní sestavě
simulující konečné použití, kromě izolace potrubí, musí být stanovena
podle EN 13501-1 a základních pokynů pro montáž a upevnění
uvedených v EN 15715:2009.
Tato klasifikace nabízí možnost uvádět doplňující a dobrovolnou
deklaraci reakce na oheň standardních zkušebních sestav, které
zahrnují izolační výrobek.
Číslo vybrané zkušební konfigurace sestavy (tabulka 5 EN
15715:2009) použité při zkouškách musí být doplněno příslušnou
třídou reakce na oheň.
Detailní informace o zkušebních podmínkách a rozsahu použití
klasifikace, jak uvádí protokol o klasifikaci reakce na oheň, musí být
uvedeny v dokumentaci výrobce.

(pokračování)

(dokončení)



Článek Název Úprava
5., tabulka 7 Zkušební metody, tabulka

7
4.2xxa) Doplnit: Při „určených podmínkách“, sloupec 5, „Viz kapitola 5
EN 15715:2009“
Doplnit: 4.3xx ve sloupcích 2, 3 a 4 doplnit: viz EN 13501-1; ve sloupci
5 doplnit: viz kapitola 6 EN 15715:2009.

8. Označování a značení
štítkem

Nahradit kapitolu 8 následujícím:
Výrobky, které jsou ve shodě s touto normou, musí být zřetelně
označeny, buď na výrobku, nebo na štítku na obalu, následujícími
informacemi:
• název výrobku nebo jiná identifikační charakteristika;
• jméno nebo identifikační značka a adresa výrobce nebo jeho
zplnomocněného zástupce;
• adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce;
• směna nebo čas výroby nebo kód značení;
• třída reakce na oheň výrobku uváděného na trh.
Tato klasifikace musí být identifikována s kódem značení výrobku po
klasifikaci.
Jestliže zkoušky na standardních sestavách byly provedeny podle
kapitoly 6 EN 15715:2009, musí být klasifikace reakce na oheň
doplněna a identifikována se značením „standardní sestava č. x“ po
klasifikaci. Tato informace musí být uchována odděleně od značení CE.
Číslo standardní sestavy je z tabulky 5 EN 15715:2009. Pro následující
informace se odkazuje na dokumentaci výrobce (ML):
• deklarovaný tepelný odpor;
• deklarovaný součinitel tepelné vodivosti;
• jmenovitá tloušťka;
• kód značení podle kapitoly 6;
• jmenovitá délka;
• jmenovitá šířka;
• typ povrchové úpravy, pokud je;
• množství kusů a plocha v balení, podle vhodnosti.
POZNÁMKA CE značení a označování viz ZA.3.

Jakékoli jiné dobrovolné informace o produktu jako je:
• reakce na oheň standardní sestavy č. 1, 2, 3, 4
• dobrovolné značky

Obrázek xa) : Příklad doplňující dobrovolné informace.
 

a) Číslo záleží na příslušné normě výrobku.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní
normalizační orgány následujících států: 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 uvádí pokyny pro montáž a upevnění při zkoušení reakce na oheň průmyslově
vyráběných tepelně izolačních výrobků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


