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Změna byla provedena v povolení použití výsledků předchozích zkoušek při stanovení deklarovaných
hodnot, omezeně lze v určitých případech použít i výpočetních metod. K používaným materiálům byly
doplněny austenitické korozivzdorné oceli s ohledem na rozšíření jejich používání.
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Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 845-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 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 2013.

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

Tato evropská norma nahrazuje EN 845-1:2003+A1:2008.

Tato evropská norma byla vypracována 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 část byla upravena s ohledem na připomínky, které vznikly během pětiletého období užívání
verze 2003. Změna byla provedena v povolení použití výsledků předchozích zkoušek při stanovení
deklarovaných hodnot; omezeně lze v určitých případech použít i výpočetních metod. K používaným
materiálům byly doplněny austenitické korozivzdorné oceli s ohledem na rozšíření jejich používání.

EN 845 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce sestává z následujících částí:

Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky●

Část 2: Překlady●

Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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.



1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky pro
vzájemné spojení zděných prvků a spojení zděných prvků s dalšími částmi stavebního objektu včetně
stěn, stropních konstrukcí, nosníků a sloupů. Pokud jsou kotevní nebo připojovací prvky dodávány
nebo určeny jako součást pomocného výrobku pro zděné konstrukce, požadavky včetně požadavků
na funkční vlastnosti se vztahují na kompletní výrobek.

Tato evropská norma neplatí pro:
jiné kotvy a připojovací prvky než ty, které jsou součástí pomocných výrobků;a.
úhelníky pro police;b.
upevňovací desky k připojování na stávající stěny;c.
výrobky z jiných materiálů, než jsou:d.

austenitické korozivzdorné oceli (slitiny s obsahem molybdenu, chrómu a niklu nebo s obsahem chrómu1.
a niklu);
austeniticko-feritické korozivzdorné oceli2.
feritické korozivzdorné oceli;3.
měď;4.
fosforový bronz;5.
hliníkový bronz;6.
pozinkovaná ocel s organickým povlakem nebo bez něho;7.
polypropylen;8.
polyamid (pouze pro rozpěrné hmoždinky).9.

POZNÁMKA Požární odolnost výrobků, které jsou zde popisovány, nemůže být určena nezávisle na
zděném prvku, jehož jsou tyto výrobky součástí. Proto není požární odolnost předmětem této
evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


