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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13880-8:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

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

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem uvedených níže:

EN 13880-1 Zálivky za horka – Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

EN 13880-2 Zálivky za horka – Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

EN 13880-3 Zálivky za horka – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace
(resilience)

EN 13880-4 Zálivky za horka – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti – Změna hodnoty
penetrace

EN 13880-5 Zálivky za horka – Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

EN 13880-6 Zálivky za horka – Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

EN 13880-7 Zálivky za horka – Část 7: Funkční zkoušky zálivek

EN 13880-8 Zálivky za horka – Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek
odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

EN 13880-9 Zálivky za horka – Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými
vozovkami

EN 13880-10 Zálivky za horka – Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po
opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

EN 13880-11 Zálivky za horka – Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles
užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

EN 13880-12 Zálivky za horka – Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti
vazby (receptury pro výrobu)

EN 13880-13 Zálivky za horka – Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze
přerušovaným protažením

Tento dokument byl připraven podle mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky

http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70626);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70627);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70628);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70629);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(73242);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(73243);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70630);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70631);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70632);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(506979);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70634);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(70635);
http://www.normservis.cz/download/view/csn/73/508037/javascript:detail(506978);


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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje postup pro stanovení odolnosti zálivek proti rozlitému palivu výpočtem
změny hmotnosti po ponoření do normového referenčního paliva.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


