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Předmluva

Tento dokument (EN 934-5:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící
výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 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 2009.

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

Tento dokument byl vypracován 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 norma je součástí řady EN 934: „Přísady do betonu, malty a injektážní malty“, která dále
obsahuje následující části:

Část 1: Společné požadavky●

Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem●

Část 3: Přísady do zdící malty – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem●

Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely – Definice, požadavky, shoda, označování a značení●

štítkem
Část 5: Přísady do stříkaného betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem●

Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody●

Tato evropská norma se používá s normami řady EN 480, které obsahují zkušební metody pro přísady.

Se zřetelem na ustanovení v EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda lze ve
stříkaném betonu uvažovat také s použitím přísad zahrnutých v EN 934-2.

Předchozí návrh EN 934-5 byl podroben formálnímu hlasování v roce 2004 a byl schválen většinou
členů CEN v r. 2005. Současně s tímto hlasováním však někteří členové vyjádřili několik technických
připomínek, proto příslušnou subkomisí CEN/TC 104 SC3 bylo odsouhlaseno, že tyto připomínky budou
vzaty v úvahu formou změny. Nicméně, aby se zabránilo nutnosti používat v praxi dva odlišné
dokumenty, CEN/TC 104 se rozhodla nepublikovat odsouhlasený dokument, nýbrž předložit další
sjednocenou verzi zahrnující pozměněné sporné body UAP, která by měla být publikována s konečnou
platností.

Změny ke konečnému návrhu prEN 934-5:2004-11 jsou následující:

Tabulka 1: požadavky v řádku 5 (obsah sušiny), 7 (celkový obsah chlóru) a 8 (vodou rozpustné chloridy);●



Tabulka 2: záhlaví tabulky; podmínky ošetřování v poznámce d;●

Tabulka 3: záhlaví tabulky;●

Tabulka 4: záhlaví tabulky;●

Tabulka 5: minimální četnost zkoušení obsahu alkálií;●

Příloha B: nové kapitoly B.4 a B.5 s více detaily zkoušení; nová kapitola B.6 rozšiřující protokol o zkoušce;●

Příloha C: upřesnění zkoušení v kapitole C.4.●

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 definuje a stanovuje požadavky a kritéria shody pro přísady konkrétně určené
pro použití ve stříkaném betonu.

Norma se vztahuje na tyto typy přísad:

přísady urychlující tuhnutí a nealkalické přísady urychlující tuhnutí●

přísady zachovávající konzistenci●

přísady zlepšující soudržnost●

Předpisy řídící praktické použití těchto přísad při výrobě stříkaného betonu nejsou součástí této
normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


