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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16516:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 351 „Stavební výrobky –
Posuzování uvolňování nebezpečných látek“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato technická specifikace vznikla v rámci mandátu M/366 „Vývoj horizontálních normalizovaných
metod posuzování pro harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám na základě nařízení
o stavebních výrobcích (CPR)“ a zabývá se přípravou horizontálních metod měření/zkoušení stanovení
emisí regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků do emisí do vnitřního ovzduší. Tento
mandát je doplňkem mandátů pro stavební výrobky udělený Evropskou komisí CEN podle nařízení



CPR. Harmonizované výrobkové normy (hEN) vytvořené v CEN podle mandátů udělených Evropskou
komisí specifikují stavební výrobek(výrobky) uvedený(uvedené) na trh a zabývají se jejich určenými
podmínkami použití.

Tato technická specifikace prošla validací robustnosti za účelem identifikace malých změn
konkrétních parametrů zkoušení, které mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Tato studie také předkládá
údaje opakovatelnosti v rámci zkoušení jedné laboratoře (viz příloha A). Bezprostředně po vydání této
technické specifikace je naplánované převedení této technické specifikace na evropskou normu
s přihlédnutím ke všem významným informacím poskyt-
nutým během tohoto procesu. Mohou být zahrnuty údaje z dalších mezilaboratorních porovnávacích
zkoušek.

Je podstatné, že takové informace jsou jasně připojeny ke konkrétnímu výrobku ve výrobkové normě.
Zodpovědnost za specifikaci výrobku nesou výrobkové technické komise, jak je uvedeno v CEN/TS
16496. Stanovení emisí do vnitřního ovzduší se provádí u výrobků podle jejich určených podmínek
použití. Určené použití stavebního výrobku je obvykle uvedeno v odpovídající harmonizované
výrobkové normě. Měrné emisní toky stanovené podle této technické specifikace jsou spojeny se
způsobem použití výrobku ve stanovené evropské referenční místnosti za konkrétních klimatických
(teplota a vlhkost) podmínek a podmínek ventilace. Protože zkoušením podle všech případných
scénářů použití není možné hodnotit emise, je nutná referenční místnost.

Rozměry referenční místnosti, výsledné faktory zátěže materiálu stejně jako klimatické podmínky
a podmínky ventilace jsou vybrány, aby představovaly obecné vnitřní ovzduší (viz kapitola 4). Na
základě obrovského množství dostupných evropských zkušeností bylo možné stanovit použití jednoho
scénáře emise a jedné referenční místnosti a souvisejícího souboru faktorů zátěže materiálu.

Tato technická specifikace určuje horizontální referenční metodu zkoušení emise (uvolňování)
nebezpečných látek ze stavebních výrobků do vnitřního ovzduší. Tato metoda používá zkušební
komoru, ve které emise vznikají za podmínek, které jsou během zkoušky neměnné. Tyto podmínky
jsou vybrány tak, že výsledky zkoušky, pokud jde o chemické koncentrace v ovzduší referenční
místnosti, mohou být specifické (viz kapitola 7 a kapitola 9). Je třeba konstatovat že, zkušební komora
je přesně stanovena, pokud jde o požadavky funkční charakteristiky. Toto odpovídá požadavku
mandátu M/366 pro horizontální přístup, ale ještě požadavku udržení přiměřené flexibility rozměrů
komory pro zjištění možného umístění reprezentativních vzorků z různých materiálů (viz kapitola 5).
Kapitola 8 této technické specifikace upřesňuje, jak by uvolněné regulované nebezpečné látky měly
být analyzovány.

Tato technická specifikace se také zabývá samostatně (viz kapitola 11 a příloha B) nepřímými
metodami, které poskytují výsledek, který je srovnatelný nebo který koreluje s výsledkem referenční
metody v mezích dané oblasti použití. Takové metody mohou být snadněji použitelné a/nebo levnější.
Jsou ve shodě s mandátem M/366, s pod-
mínkou, že v jejich konkrétní oblasti použití byla prokázána s referenční metodou zkoušení jejich
srovnatelnost nebo vzájemná souvislost. Zejména jsou vhodné pro zkoušení systémů řízení výroby
(FPC).

Výběr jednoho scénáře emise a jedné referenční místnosti pro hodnocení emisí do vnitřního ovzduší je
v obecném souladu s uplatňovaným přístupem ve stávajících evropských národních předpisech
a dobrovolných programech vztahujících se k emisím ze stavebních výrobků do vnitřního ovzduší.
Vyhovuje také horizontálním požadavkům M/366. Záměrem této technické specifikace není vytvářet
nové metody zkoušení, ale spojit citované dokumenty s využitím dodatků stávajících norem, pokud je
to nutné, s dodatečnými a/nebo upravenými požadavky, aby –
podle horizontální koncepce stanovené mandátem M/366 – stavební výrobky mohly být hodnoceny



vzhledem k emisím do vnitřního ovzduší za srovnatelných podmínek. 

Zkrátka, horizontální metoda zkoušení uvedená v této technické specifikaci stanoví měrný emisní tok
těkavých organických látek ze stavebních výrobků do vnitřního ovzduší. Ten lze převést výpočtem na
koncentraci ve vzduchu v referenční místnosti.

Tato technická specifikace nebyla určena pro stanovení „rovnovážné“ koncentrace formaldehydu.

POZNÁMKA Evropská norma (EN 717-1) stanovuje emise formaldehydu z desek ze dřeva, pokud jde
o rovnovážnou koncentraci.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanoví horizontální referenční metodu stanovení emisí regulovaných
nebezpečných látek ze stavebních výrobků do vnitřního ovzduší. Tato metoda se týká těkavých
organických látek, částečně těkavých organických látek a těkavých aldehydů. Je založena na použití
zkušební komory a následné analýze organických látek pomocí GC-MS nebo HPLC.

POZNÁMKA 1 Dodatečné informace jsou uvedeny v nepřímých metodách zkoušení (příloha B)
a měřením velmi těkavých organických látek (viz informativní příloha C).
POZNÁMKA 2 Tato technická specifikace popisuje celkový postup a využívá stávajících norem zejména
citovaných odkazů, doplněnými dodatečnými nebo upravenými normativními požadavky, kde je třeba.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


