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Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva

Tento dokument (EN 13491:2004) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 189 „Geosyntetika“, jejíž
sekretariát zajiš»uje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 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 května 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic(e) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

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, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tento dokument umožňuje výrobcům popisovat geosyntetické izolace na základě stanovených hodnot
vlastností důležitých pro předpokládané použití, pokud se prováděly zkoušky podle stanovených
metod. Zahrnuje také postupy pro posuzování shody požadavků a kontrolu výroby u výrobce.

Tento dokument mohou používat také projektanti, finální uživatelé a jiné zainteresované strany jako
pomůcku pro stanovení důležitých a vhodných vlastností pro specifikaci a kontrolu jakosti na
staveništi. Zdůrazňuje se, že pro účely kontroly jakosti na staveništi nejsou vhodné všechny vlastnosti
a metody zkoušení uváděné v tomto dokumentu.

Pro další vlastnosti se ještě stále vypracovávají zkoušky, které budou začleněny při revizi normy.

Termín „výrobek“ používaný v tomto dokumentu se vztahuje na geosyntetickou izolaci, včetně
polymerních geosyntetických izolací, jílových geosyntetických izolací a živičných geosyntetických
izolací.

Tento dokument je součástí řady norem zabývajících se požadavky na geosyntetické izolace, které se
používají pro určité účely.

V určitých případech použití je možné požadovat další vlastnosti a - pokud možno normalizované - metody
zkoušení, pokud je to technicky důležité a neodporuje to evropským normám.
Má být určena životnost výrobku, protože jeho funkce může být dočasná, jako stavební pomocný prostředek,
nebo trvalá po dobu životnosti stavby.
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1 Předmět normy
Tento dokument stanoví důležité vlastnosti geosyntetických izolací zahrnujících polymerní
geosyntetické izolace, jílové geosyntetické izolace a živičné geosyntetické izolace, pokud se používají
jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb a stanoví vhodné metody zkoušení pro
zjiš»ování těchto vlastností.

Předpokládané použití těchto výrobků je zabránit průsaku vody stavbou.

Tento dokument není použitelný pro geotextilie nebo výrobky podobné geotextiliím.

Tento dokument umožňuje hodnotit, zda výrobek vyhovuje požadavkům tohoto dokumentu.

Tento dokument stanoví požadavky, které musí splňovat výrobci a distributoři, pokud jde o uvedení
vlastností výrobků.

Tento dokument se nezabývá použitími, kde se dostává geosyntetická izolace do styku s pitnou
vodou.

POZNÁMKA Tam kde je nebo může být pitná voda v přímém styku s výrobkem, musí projektant odkazovat také na jiné



důležité normy, požadavky a/nebo předpisy.

-- Vynechaný text --


