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Předmluva

Tento dokument (EN 13501-1:2007+A1:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 Požární
bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2010 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 března 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentního
práva. CEN (a/nebo CENELEC) nejsou zodpovědné za přezkoumání jakýchkoliv nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2009-07-17.

Tento dokument nahrazuje !EN 13501-1:2007".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Kromě redakčních úprav obsahuje tento dokument klasifikační postup reakce tepelně izolačních
výrobků potrubí na oheň.

!Změna A1 umožňuje užívání protokolů o rozšířené aplikaci v klasifikačním procesu."

Komise CEN, CENELEC a EOTA připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na chování
ve vztahu k reakci na oheň, mají uvádět odkazy na klasifikaci podle reakce na oheň popsanou v této
evropské normě a ne odkazovat přímo na jakoukoliv určitou zkušební metodu.



EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb sestává z následujících částí:

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě vzduchotechnických zařízení

Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných
provozních instalací. Požárně odolná potrubí a požární klapky

Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování
pohybu kouře

Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

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.

Úvod

Cílem této evropské normy je definovat a harmonizovat postupy klasifikace reakce stavebních
výrobků na oheň. Tato klasifikace je založena na zkušebních metodách uvedených !v kapitole 5 a
odpovídajících postupech pro oblast aplikace".

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře druhého základního požadavku ve Směrnici EU pro
stavební výrobky (89/106/EHS) jak je rozveden v Interpretačním dokumentu 2: Požární bezpečnost (OJ
C62 Vol. 37).

Základní informace o rozhodnutí Komise ve vztahu ke klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň
jsou uvedeny v příloze A.

Evropská komise vypracovala seznam výrobků, které mohou být za stanovených podmínek zařazeny
do třídy A1 bez zkoušení. Tato informace je uvedena v rozhodnutí Komise 96/603/EHS (OJ L 267
19.10.1996 p23) ve znění 2000/605/ES (OJ L 258 12.10.2000 p36) a 2003/424/ES (OJ L 144 12.6.2003
p9).

Vedle toho existují postupy, podle nichž některé výrobky mohou být za daných podmínek zařazeny do
určených požárních klasifikací bez potřeby zkoušení. Tyto výrobky mají průkazně stanovenou reakci
na oheň, která byla schválena stálou komisí pro stavebnictví. Dohodnuté podmínky vztažené k těmto
výrobkům, které mohou být klasifikovány bez dalšího zkoušení (CWFT), jsou publikovány v oficiálním
věstníku EC a jsou k dispozici v databázi Nando-CPD a na webových stránkách
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction).

Části 2, 3 a 4 této evropské normy se týkají klasifikace vycházející ze zkoušek požární odolnosti. Část
5 se týká klasifikace vycházející ze zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.

!POZNÁMKA 1" Pokud je klasifikace založená na zkouškách a kritériích uvedených v tabulkách 1 a
2 nevhodná, může být definovaným postupem uplatněn jeden nebo více referenčních scénářů
(reprezentativní zkoušky ve skutečném rozměru odpovídající dohodnutému požárnímu riziku). Uvažuje
se, že tento postup bude, po konzultacích s EN/CENELEC a EOTA, předmětem budoucí evropské
normy nebo rozhodnutí Komise a to na základě dohody mezi komisí a členskými státy.



!POZNÁMKA 2 Zkušební protokoly vytvářejí základ pro protokoly o rozšířené aplikaci, jak je uvedeno
v prEN 15725."

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky
včetně výrobků zabudovaných v konstrukcích staveb.

Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití.

Tento dokument platí pro tři kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě ošetřeny
samostatně:

stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí;●

 

podlahové krytiny;●

tepelně izolační výrobky potrubí.●

POZNÁMKA Postup klasifikace některých dalších kategorií výrobků je dosud ve vývoji a může být
nezbytné doplnit ho do této normy (viz rozhodnutí Komise 2000/147/ES).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

  


