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Předmluva

Tento dokument (EN 15368:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 51 „Cement a stavební
vápna“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 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 prosince 2010.

Tento dokument nahrazuje EN 15368:2008.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2010-04-23.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech
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 směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této 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, Chorvatska, 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

Tento dokument se vztahuje na hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití ve stavebnictví
a používá se pro přípravu malt pro zdění, malt pro vnitřní a vnější omítání a pro výrobu jiných
nenosných stavebních výrobků.

Tato evropská norma určuje definice a složení hydraulického stavebního pojiva pro nekonstrukční
použití (HB) (Hydraulic Binder for non-structural applications). Dále specifikuje požadavky na fyzikální,
mechanické a chemické vlastnosti a definuje třídy pevností. EN 15368 stanovuje rovněž kritéria shody
a související postupy. Jsou rovněž uvedeny nezbytné požadavky na trvanlivost.

POZNÁMKA Pro obvyklá použití obecně postačují informace uvedené v této normě, v EN 998-1
a v EN 998-2. Ve zvláštních případech je užitečná dodatečná výměna informací mezi výrobce
a uživatelem. Podrobnosti takové výměny informací nejsou předmětem této normy, mohou však
vycházet z národních norem nebo jiných předpisů, nebo mohou být odsouhlaseny zúčastněnými
stranami.

Předmětem této normy rovněž nejsou termíny dodávek a jiné smluvní podmínky obvykle obsažené
ve smluvní dokumentaci mezi dodavatelem hydraulického stavebního pojiva pro nekonstrukční použití
a obchodníkem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


