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Předmluva

Tato evropská norma (EN 15228:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné
konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 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 září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových



patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukční dřevo, které bylo ošetřeno
(impregnováno) ochrannými prostředky na dřevo proti biologickému napadení.

Tato evropská norma také stanovuje požadavky pro hodnocení shody a značení impregnovaných
dřevěných výrobků, které mají být uvedeny na trh.

Tato norma zahrnuje ošetření, která obsahují pesticidy.

Norma nestanovuje podrobnosti ochranného ošetření potřebné pro dosažení požadované životnosti
určitého typu konstrukčního dřevěného výrobku, protože přitom musí být uváženy regionální
klimatické rozdíly a převládající biologičtí činitelé.

Tato evropská norma se nevztahuje na jakékoli dodatečné ošetření, které může být požadováno pro
konstrukční dřevěné výrobky, které byly opracovány, vrtány nebo frézovány po připojení označení CE.

Tato norma se nevztahuje na posuzování ochranných látek použitých pro ošetření konstrukčního
dřeva.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


