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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13108-5:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 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 března 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13108-5:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011,
o stavebních výrobcích (CPR).

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

V porovnání s EN 13108-5:2006 byly provedeny tyto změny:

a)   byl přidán základní přístup, který byl spolu s empirickým přístupem sloučen do jednoho
seznamu s různými vlastnostmi;

b)   byly uvedeny nové vlastnosti (tuhost, únava, vlastnosti v oboru nízkých teplot, odolnost vůči
lomu, součinitel tření po ohlazení);

c)   pro několik vlastností byly uvedeny další kategorie;

d)   možnost definovat specifické podmínky v dokumentech vztažených k použití výrobku;

e)   odkaz na CPR a nová ZA příloha podle pravidel CPR.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

–    EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

–    EN 13108-2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro velmi
tenké vrstvy (BBTM)

–    EN 13108-3 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

–    EN 13108-4 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za
horka (HRA)

–    EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový

–    EN 13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt

–    EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní



–    EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

–    EN 13108-9 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro ultra
tenké vrstvy (AUTL)

–    EN 13108-20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

–    EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby

Příloha A (normativní) popisuje výpočet penetrace nebo bodu měknutí směsí obsahujících R-materiál
z penetrací nebo bodů měknutí přidaného pojiva a znovuzískaného pojiva z R-materiálu.

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.



Úvod
Cílem této evropské normy je umožnit specifikaci směsí asfaltového koberce mastixového na základě
funkčních vlastností. Obecně je však v současné době dostupných k popisu směsí více empirických
zkoušek. V závislosti na zkušenostech s kombinacemi požadavků v této evropské normě může být
výrobci dáno více či méně stupňů volnosti.

Evropská norma zahrnuje velké množství materiálů pro různé použití, dopravu a klimatické podmínky.
EN 13108-5 uvádí vlastnosti a výčty možných kategorií. Tím se přizpůsobuje silničnímu průmyslu
v celé Evropě. Z tohoto
důvodu byl pro vlastnosti vybrán volitelný přístup. Tabulky uvádí kategorie, které jsou vyžadovány
v celé Evropě. Číselné hodnoty v tabulkách proto nejsou vždy podřízeny pravidlům statistiky.
Specifické vlastnosti a kategorie lze stanovit v dokumentech souvisících s použitím výrobku na
základě podmínek použití. Kategorie stanovené v těchto dokumentech musí vzít v úvahu
reprodukovatelnost zkoušky, pokud je tato udána v příslušné zkušební metodě.

Je třeba dbát na výběr pouze těch zkoušek, které jsou příslušné k použití asfaltové směsi a použití
vozovky, a vyhnout se tak kombinaci potenciálně konfliktních požadavků.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí asfaltového koberce
mastixového použí-
vaného pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Asfaltový koberec
mastixový se používá především pro obrusné vrstvy. Dále lze asfaltový koberec mastixový použít pro
ložní a vyrovnávací vrstvy.

Směsi ze skupiny směsí asfaltového koberce mastixového jsou vyráběny s použitím horkého
asfaltového pojiva. Směsi, ve kterých se používají asfaltové emulze a asfaltové materiály pocházející
z recyklace na místě, nejsou v této normě zahrnuty.

Tato evropská norma obsahuje požadavky pro výběr jednotlivých materiálů. Norma je sepsána tak,
aby byla používána společně s EN 13108-20 a EN 13108-21.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


