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Předmluva

Tento dokument (EN 13420:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna,
doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 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 října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] není odpovědná za identifikaci některých nebo všech takových patentových
práv.

Tato evropská norma zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2011-02-22.

Tento dokument nahrazuje ENV 13420:2000.

Hlavní úpravy oproti ENV 13420:2000 jsou následující:

status dokumentu byl změněn z ENV na EN;a.
byl doplněn německý název v názvu normy;b.
byl aktualizován obsah, respektive revidován;c.
byl přeformulován popis zkušební metody 2;d.
byl přeformulován popis v přílohách;e.
v 3.1 byl odkaz na přílohy A a B přeřazen na konec;f.
v  kapitole 4 byl popis  podstaty zkoušek  rozdělen na zkušební metodu difuze vodní páry a  stability;g.
v  kapitole 8 byl vypuštěn odkaz  na  hodnoty z  EN  1121, protože  hodnoty  uvedené  v tabulce 1  jsouh.
úplně jiné než hodnoty uvedené  v  EN  1121;
tolerance byly zapracovány do tabulky 1;i.
status přílohy B byl změněn na normativní přílohu.j.



V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska,
Švédska a Švýcarska.

Úvod

Z důvodu klimatického zatížení oken je možné, že v případě nevhodných konstrukcí okenních rámů,
vyrobených z rozdílných materiálů, dojde k

hnilobě v důsledku nahromadění vlhkosti a může tak dojít k poškození okna; tato vlhkost může pocházet●

z difuze vodních par a kondenzace;
tomu, že okno nebude plnit své základní funkce (použitelnosti, průvzdušnosti) z důvodu nepřijatelných●

deformací.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro hodnocení:

nebezpečí hniloby otevíravých a pevných oken vyrobených z rozdílných materiálů prostřednictvím zvýšeného●

nahromadění vlhkosti v důsledku kondenzace nebo difuze vodní páry;
vlivu deformace na základní funkční vlastnosti otevíravých a pevných oken vyrobených z rozdílných materiálů,●

vystavených rozdílným klimatům mezi jejich vnějším a vnitřním povrchem.

Popsané tři zkušební metody jsou rozdílné. Berou v úvahu různé případy zatížení.

Zkušební metoda 1: Pro konstrukce s nízkou odolností (nízkým odporem) proti difuzi vodní páry
(běžné konstrukce s otvory pro vyrovnání tlaku vodních par); zkušební metoda má být použita pro
průřezy, kde je nebezpečí nahromadění vlhkosti v důsledku kondenzace vlhkosti mezi opláštěním
a dřevem (viz příloha A (informativní), obrázek A.1).

Zkušební metoda 2.1 a 2.2: Pro konstrukce s vysokou odolností (vysokým odporem) proti difuzi
vodní páry (běžné konstrukce bez otvorů pro vyrovnání tlaku vodních par); zkušební metoda má být
použita pro průřezy, kde je nebezpečí dáno kondenzací vlhkosti mezi povrchem vnitřního profilu
a vnitřního povrchu vnějšího profilu tím, že má rozdílnou difuzi vodní páry (viz příloha A (informativní),
obrázek A.2 a A.3).

Zkušební metoda 3: Pro konstrukce náchylné k deformaci; zkušební metoda má být použita pro
průřezy, které jsou citlivé na funkčnost s ohledem na deformaci jako důsledku klimatického zatížení.

Tato evropská norma definuje zkušební metody, které se mají používat v závislosti na možném
nebezpečí konstrukce.

Tato evropská norma je významná pro počáteční zkoušky typu, t.j. při vývoji nebo změnách
konstrukcí. Není důležitá pro běžnou (rutinní) kontrolu kvality nebo k ověření konstrukce.

POZNÁMKA Konstrukce jsou zahrnuty v příloze A (informativní). Příloha B (normativní) je přehledem
obecných konstrukčních kritérií, pro které nejsou zkoušky nutné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


