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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13845:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní
a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 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 února 2018.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13845:2005.
Hlavní technické změny ve srovnání s EN 13845:2005 jsou:
a) tam, kde byly EN normy nahrazeny rovnocennými normami ISO, byly tyto normy promítnuty do
tohoto dokumentu;
b) do obecných požadavků v tabulce 1 byla doplněna zkouška s třecím kyvadlem.
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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod
Tato zkouška na nakloněné rovině je prostředkem k hodnocení klouzavosti mokrých podlah. Protože
existují různé konstrukce nakloněných rovin, rozhodla se CEN/TC 134 nenormalizovat konstrukce
nakloněné roviny. Účelem této evropské normy je stanovit a normalizovat podstatu zkoušení
a specifikovat parametry, kterými je nutné se řídit při konstrukci nakloněné roviny a při zkouškách
na této rovině.

1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje charakteristiky podlahových krytin s trvale zvýšenou odolností proti
uklouznutí za specifikovaných podmínek, založených na polyvinylchloridu a jeho modifikacích, které
jsou dodávány buď ve tvaru dlaždic, nebo v návinech.
Aby spotřebitel mohl provést kvalifikovaný výběr, obsahuje tato evropská norma systém klasifikace
(viz EN ISO 10874) založený na intenzitě používání, který znázorňuje, která pružná podlahová
krytina by mohla být pro daný účel vyhovující.
Kromě toho tato evropská norma podrobně popisuje požadavky na informace, které mají být
obsaženy na štítcích obalů.
Měření klouzavosti se provádí v laboratoři, a to pouze na povrchu podlahových krytin dodaných
přímo z výroby. Popsaná metoda je vhodná pro zkoušení na mokrém povrchu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

