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Národní předmluva
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Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí -
Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých
pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého
tahového zatížení
Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Test methods - Determination of creep under sustained tensile load
for synthetic resin products (PC) for the anchoring of reinforcing bars
 
Produits and systèmes pour la protection
et la réparation de structure en béton -
Méthodes d’essais - Mesure du fluage,
sous contrainte maintenue des produkte
à base de résine de synthèse destinés
à l’ancrage d’armature

Produkte und Systeme für den Schulz
und die Instandsetzung von Betontragwerken
-
Prüfverfahren - Bestimmung des
Kriechverhaltens
von für die Verankerung von
Bewehrungsstäben
verwendeten Kunstharzprodukten (PC)
bei Dauerzuglast

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-09-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na



vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
                    Ref. č. EN 1544:2006:E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tato norma (EN 1544:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“,
jejíž sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 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 2008.



Tato norma byla vypracována subkomisí 8 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí“ (sekretariát zajiš»uje AFNOR).

Tato evropská norma je jednou z řady norem o zkušebních metodách pro výrobky a systémy na
ochranu a opravy betonových konstrukcí. Popisuje zkušební metodu pro stanovení dotvarování výrobků
pro kotvení působením stálého tahového zatížení.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu pro provádění zkoušky trvalého tahového zatížení ocelového
prutu zakotveného v betonovém bloku. Stanovení tahového dotvarování se provádí za normálních
podmínek nebo za podmínek maximální provozní teploty doporučené výrobcem.

Zkouška je určená pro výrobky z umělých pryskyřic nebo jejich směsí s hydraulickým cementem.

Zkouška není určena pro výrobky určené k zalévání předpínací výztuže v předpjatém betonu.

-- Vynechaný text --


