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Doplněna je přídržnost v tahu za ohybu;
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Předmluva

Tento dokument (EN 771-3:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 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 listopadu 2011.

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 takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 771-3:2003.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného výboru CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU
o stavebních výrobcích (89/106/EHS).

Vztah ke Směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je v souladu s obecnými pravidly pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce
v Eurokódu 6.

EN 771 Specifikace zdicích prvků se skládá z těchto částí:

Část 1: Pálené zdicí prvky;●

Část 2: Vápenopískové zdicí prvky;●

Část 3: Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem;●

Část 4: Pórobetonové tvárnice;●

Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene;●

Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.●

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

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky (vlastnosti) betonových tvárnic s hutným nebo
pórovitým kamenivem nebo se směsí obou těchto kameniv a funkční požadavky na vlastnosti těchto
prvků, určených pro zhotovování zdiva obyčejného omítaného, neomítaného zdiva vnitřních nebo
vnějších stěn nosných a nenosných zděných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách.
Tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy stěn včetně dutinových stěn, pro vnější vrstvy zdiva komínů,
pro příčky, opěrné zdi a podzemní stěny. Tvárnice mohou tvořit ochranu proti ohni, plnit funkci
tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).

Tato evropská norma platí pro betonové tvárnice, jejichž tvar se liší od pravoúhlého hranolu, zejména
pro tvárnice zvláštních tvarů a pro doplňkové tvárnice.

Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností
a rozměrovými tolerancemi a obsahuje ustanovení pro hodnocení shody výrobku s touto Evropskou
normou. Norma obsahuje též požadavek na značení výrobků, pro něž tato norma platí.

Tato evropská norma nestanovuje normové rozměry betonových tvárnic ani normové jmenovité
rozměry a úhly zešikmení betonových tvárnic zvláštních tvarů. Norma neplatí pro panely na výšku
podlaží, pro vyzdívky komínů ani pro tvárnice, které jsou součástí hydroizolačních vrstev. Norma



neplatí pro tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější
plochy tvárnice a mohou přijít do styku s ohněm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


