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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 11058:2010) byl připraven technickou komisí ISO/TC 221 „Geosyntetika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 189 „Geosyntetika“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 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 října 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídají za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11058:1999.

Tento dokument byl připraven na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice (Směrnic) evropského
společenství.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 11058:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 11058:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví dvě metody zkoušení pro zjišťování charakteristik propustnosti pro
vodu u jedné vrstvy geotextilie nebo výrobku podobného geotextilii, kolmo k ploše:

metoda s konstantní hydrostatickou výškou;a.
metoda s klesající hydrostatickou výškou.b.

POZNÁMKA Pokud byly již dříve zjišťovány u dané geotextilie nebo výrobku podobného geotextilii
všechny charakteristiky propustnosti, může pro kontrolní účely postačovat pouze zjištění indexu
rychlosti při poklesu hydrostatické výšky o 50 mm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


