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Předmluva

Tento dokument (EN 13256:2014+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 189 Geosyntetika,
jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit 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 listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech



patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 13256:2014".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-13.

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

Příloha D obsahuje podrobné údaje o podstatných technických změnách mezi touto evropskou
normou a předchozím vydáním.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 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, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma umožňuje výrobcům popsat geotextilie a výrobky podobné geotextiliím na
základě deklarovaných hodnot vlastností důležitých pro zamýšlené použití, pokud byly zkoušeny podle
příslušných metod. Zahrnuje také postupy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností a řízení
výroby.

Tuto evropskou normu mohou používat také projektanti, koncoví uživatelé a další zainteresované
strany ke stanovení, které funkce a podmínky používání jsou důležité.

Termín „výrobek“, používaný v této evropské normě, se týká geotextilií a výrobků podobných
geotextiliím.

Tato evropská norma je součástí řady norem, které určují požadavky na geotextilie a výrobky
podobné geotextiliím pro specifická použití. Příloha C obsahuje návod pro výběr vhodné normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
používaných při stavbě tunelů a podzemních staveb a dále vhodné zkušební metody pro stanovení
těchto vlastností.

Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je chránit
geosyntetické izolace používané v tunelech a podzemních stavbách.

Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace, definované v EN ISO 10318.

Tato evropská norma umožňuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této
evropské normy a postupů řízení výroby.



POZNÁMKA Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a –
nejlépe normalizované –
zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité.

Tato evropská norma se smí použít k získání hodnot návrhu s přihlédnutím k faktorům souvisícím
s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurocode 7), např. k faktoru bezpečnosti. Měla by být stanovena
návrhová životnost výrobku, protože jeho funkce může být dočasná pro potřeby výstavby, nebo trvalá
po dobu životnosti stavby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


