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Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 18402:2016. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 18402:2016. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody pro konstrukční zateplené střešní panely.

Zahrnuje zkoušky panelů na pevnost v tahu za ohybu, stárnutí, smyk, dotvarování, užitné vlastnosti
v ohybu v rovině a z roviny.

Tato mezinárodní norma není určena pro testování kontroly kvality nebo pro posuzování shody.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ASTM D7446-09 nezavedena

ASTM D1183 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 380 (73 2820) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Všeobecné zásady pro statické
zatěžovací zkoušky

ČSN EN 408+A1 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo –
Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

ČSN EN 594 (73 2076) Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Výztužná únosnost a tuhost



stěnových panelů s dřevěným rámem

ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725) Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy –
Průmyslově vyráběné výrobky – Specifikace
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


