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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10456 (73 0574) z června 2008.

 

Národní předmluva

Všeobecně

Hodnoty veličin uváděné v této normě a postupy stanovení návrhových hodnot slouží pro informaci
o vlastnostech stavebních materiálů a výrobků a demonstraci výpočtového postupu jejich možného
stanovení. Při navrhování stavebních konstrukcí a budov s cílem zachování dostatečné úroveň
ochrany oprávněného zájmu, zohledňující klimatické podmínky ČR, místní materiálové možnosti
a konstrukční zvyklosti, představované normovými požadavky podle ČSN 73 0540-2, se použijí
návrhové hodnoty stavebních materiálů a výrobků uváděné nebo stanovené v ČSN 73 0540-3.

Tepelná vlastnost stavebního materiálu nebo výrobku nazývaná „tepelná vodivost“ se uvádí v této
normě ve shodě s ČSN 73 0540-1 jako „součinitel tepelné vodivosti“. Termín tepelná vodivost je na



národní úrovni vnímán jako schopnost materiálu vést teplo. Další uvedené termíny jsou ve shodě
s ČSN 730540-1.
Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10456:2007 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 10456 (73 0574) z června 2008 převzala EN 10456:2007 schválením k přímému
používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
Toto třetí vydání této normy ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 10456:1999), které bylo technicky
upraveno. Oproti druhému vydání byly provedeny tyto změny:

rozsah byl rozšířen tak, aby byly zahrnuty tabelované návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností●

materiálů, a název normy byl příslušně upraven;
byl přidán úvod k normě;●

rozsah specifikuje, že vlhkostní součinitele jsou platné pouze mezi 0 °C a 30 °C;●

k 4.2 byl připojen nový odstavec o zkouškách vlhkostních vlastností;●

7.2 byl rozšířen tak, aby zahrnul obecné informace o podnebí;●

7.4 obsahuje vysvětlení, že faktory stárnutí nejsou použitelné, pokud jsou uvažovány v deklarovaných●

hodnotách;
byl připojen článek 7.5 jako nový článek zabývající se šířením tepla v izolačních materiálech;●

byla připojena kapitola 8, který uvádí tabelované návrhové hodnoty (v tabulkách 3,4 a 5); údaje převzaté z EN●

12524 byly revidovány a aktualizovány.
Příloha A obsahuje revidované údaje pro extrudovaný polystyrén (XPS) a polyuretan (PUR).●

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

ISO 8990 zavedena v ČSN EN ISO 8990 (73 0557) Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu
tepla v ustáleném stavu – Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů
a výrobků –
Stanovení prostupu vodní páry
Souvisící ČSN

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1 – Terminologie:

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN ISO 2602 Statistická interpretace dat – Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-12-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.
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Předmluva



Tato norma (EN ISO 10456:2007) byla vypracována technickou komisí ISO/TC 163 „Tepelné chování
a spotřeba energie ve stavbách“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 89 „Tepelné chování
budov a stavebních prvků“, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 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 2008.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového
práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10456: 1999.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10456:2007 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 10456:2007
bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma uvádí způsoby pro stanovení přínosu, kterým stavební výrobky a provoz
budov přispívají k úspoře energie a k celkovému energetickému chování budov.

Pro výpočty přenosu tepla a vlhkosti se požaduje použít návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních
vlastností materiálů odpovídající jejich použití ve stavbách.

Návrhové hodnoty mohou být stanoveny z deklarovaných hodnot, které vycházejí z naměřených
hodnot vlastností výrobku, který je obvykle tepelně izolačním materiálem. Tam, kde se podmínky
návrhu liší od podmínek pro stanovení deklarovaných hodnot, musí být údaje přepočteny na
podmínky použití. Tato mezinárodní norma uvádí metody a údaje pro provedení tohoto přepočtu.

Pro materiály, pro které nejsou k dispozici naměřené hodnoty, mohou být návrhové hodnoty získány
pomocí tabulek. Tato mezinárodní norma uvádí tabelované údaje založené na kompilaci existujících
dat (viz referenční dokumenty uvedené v Bibliografii).

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metody pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot pro tepelně
homogenní stavební materiály a výrobky, společně s postupy přepočtu hodnot získaných při jednom
souboru podmínek na ty, které jsou platné pro jiný soubor podmínek. Tyto postupy jsou platné pro
návrhové teploty prostředí mezi
–30 °C a +60 °C.

Tato norma uvádí součinitele převodu pro teplotu a vlhkost. Tyto součinitele jsou platné pro střední
teploty mezi 0°C a 30 °C.



Tato norma také uvádí návrhové hodnoty ve formě tabulek pro tepelně stejnorodé materiály
a výrobky běžně používané ve stavebních konstrukcích, pro jejich použití při výpočtech přenosu tepla
a vlhkosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


