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Předmluva

Tento dokument (EN 14320-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační
materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 července 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.

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
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se skládá ze dvou částí, které tvoří soubor. První část je harmonizovaná norma
splňující mandát a CPD a je podkladem pro označení CE výrobků uváděných na trh. Druhá část, která
není harmonizovaná, zahrnuje specifikaci pro zabudované výrobky. Pro konečné určené použití
izolačních výrobků podle EN 14320 je potřeba použít obě části.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro izolační výrobky vyráběné in situ z expandovaného
perlitu, exfoliovaného vermikulitu a polyurethanu/polyisokyanurátu používané pro zařízení budov
a průmyslové instalace, ale může se použít v dalších oblastech, kde je vhodná.

Snížená spotřeba energie a snížení emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně převyšuje
spotřebu energie a uvolněné emise během výroby a procesu likvidace výrobku.

Tento dokument je jedním z řady norem uvedených níže:

EN 14320 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Výrobky ze stříkané
tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ sestává z následujících
částí:

Část 1: Specifikace pro systém stříkané tvrdé pěny před zabudováním (tento dokument)●

Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní
normalizační orgány následujících států: 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 specifikuje požadavky na výrobky pro izolaci zařízení budov a průmyslových
instalací ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ,
např. pro zásobníky, trubky a potrubí pro dodávku paliv, olejů, a jiných tekutin, teplé a studené vody,
vzduchu a jiných plynů.



V závislosti na typu mohou mít pěnové výrobky podle této normy rozsah provozní teploty v rozmezí
±200 °C.

Tato část 1 této evropské normy je specifikací pro systém tvrdé pěny před zabudováním.

Část 1 této evropské normy popisuje charakteristiky výrobku a zahrnuje postupy pro zkoušení,
označování a značení štítkem a pravidla pro hodnocení shody.

Tato evropská norma nespecifikuje požadované úrovně všech vlastností, kterých má být u výrobku
dosaženo k prokázání způsobilosti pro určené použití. Požadované úrovně jsou uvedeny v předpisech
nebo v nekonfliktních normách.

Tato norma nezahrnuje průmyslově vyráběné izolační výrobky z tvrdé polyurethanové nebo
polyisokyanurátové pěny nebo výrobky vyráběné in situ určené pro izolaci budov.

Tato norma nespecifikuje funkční požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a zvukovou pohltivost.

POZNÁMKA Pěnové výrobky se nazývají buď pružné, nebo tvrdé. Pružné výrobky jsou používány
v čalounictví a při výrobě matrací a jsou charakteristické svou schopností se během svého užívání
průběžně měnit, udržovat a opět se navracet do původní tloušťky. Tvrdé pěny však tyto pružné
charakteristiky nemají. Jsou obvykle používány pro tepelněizolační účely a výrazně se liší v hodnotách
pevnosti v tlaku. Jakmile je porušena pórovitá struktura tvrdé pěny, její tloušťka se již plně neobnoví.
Některé z těchto tvrdých pěn mají velmi nízkou objemovou hmotnost s velmi nízkou pevností v tlaku
a jsou někdy komerčně nazývány jako „měkké pěny“ nebo „středně tvrdé“ pěny. Tato poznámka byla
uvedena, aby bylo zřejmé, že termín tvrdá pěna používaný v této normě, zahrnuje všechny pěny
s tímto popisem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


