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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14041:2018) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 134 Pružné, textilní
a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 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 října 2019.

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 14041:2004.

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

Vztah k nařízení (EU) č. 305/211 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny mezi touto verzí této normy a nahrazenou verzí je možné shrnout takto:

Obecně

Do názvu a předmětu normy byla zavedena skupina výrobků „modulárních vícevrstvých podlahových
krytin“, která byla doplněna do zbývajícího textu normy, kde to bylo vhodné (včetně přílohy ZA).

4 Základní charakteristiky

4.2 Obsah nebezpečných látek

V návaznosti na mandát M/119 rev o nebezpečných látkách a odpověď vypracovanou CEN/TC 134
a schválenou ES, byl předchozí článek „4.2 Obsah pentachlorfenolu (PCP)“ začleněn do
podrobnějšího článku „Obsah
nebezpečných látek“.

4.6 Odolnost proti uklouznutí

Obsah tohoto článku byl aktualizován a na základě odpovědi na mandát se může použít pro všechny
typy podlahových krytin zahrnutých do této normy.

4.7 Tepelný odpor (tepelná vodivost)

Obsah tohoto článku byl aktualizován a na základě odpovědi na mandát byla doplněna možnost
deklarovat buď tepelný odpor, nebo tepelnou vodivost.

5 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)

Tato kapitola nahrazuje předchozí kapitolu „Hodnocení shody“; oficiální šablona pro tuto kapitolu,
která má být zavedena, je poskytnuta ze strany CEN. Kapitola 5 se řídí touto šablonou.

Příloha D (normativní) Parametry výrobků pro definování skupin výrobků



Předchozí příloha D se stala kapitolou 5. Nynější příloha D je aktualizovanou verzí předchozího
článku D.8. Byly zavedeny samostatné části pro každou skupinu výrobků a pro různé základní
charakteristiky. Byly doplněny
následující články:

D.2    Parametry výrobku týkající se nebezpečných látek

D.3    Parametry výrobku týkající se emisí nebezpečných látek do vnitřního ovzduší

D.4    Parametry výrobku týkající se odolnosti proti uklouznutí

D.5    Parametry výrobku týkající se elektrických vlastností

Příloha E (normativní) Zjišťování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Tato příloha byla doplněna, protože v době předložení této normy CEN k formálnímu hlasování
neexistovala normalizovaná zkušební metoda platná pro zjišťování polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH).



Příloha F (normativní) Zjišťování ftalátů

Tato příloha byla doplněna, protože v době předložení této normy CEN k formálnímu hlasování
neexistovala normalizovaná zkušební metoda platná pro zjišťování ftalátů.

Příloha G (informativní) Příklad prohlášení dodavatele o surovinách nebo součástech výrobků

Tato příloha byla doplněna jako návod pro vypracování prohlášení dodavatele.

Příloha H (normativní) Azobarviva – Aromatické aminy, pro které platí omezení

Tato příloha byla doplněna pro poskytnutí více podrobných informací o aromatických aminech
a azobarvivech, pro které platí omezení.

Příloha I (normativní) Přehled piktogramů používaných pro alternativní způsob vyjádření vlastností
určitých charakteristik

Tato příloha byla doplněna k poskytnutí přehledu charakteristik, které mohou být také deklarovány
formou piktogramu (piktogramů).

Příloha  ZA  (informativní)  Vztah  této  evropské  normy  k  nařízení  (EU)  č.  305/211  (Nařízení
o stavebních výrobcích)

Byla zařazena revidovaná šablona pro přílohu ZA pro normy týkající se stavebních výrobků.

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.

1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje základní charakteristiky pro následující typy podlahových krytin:

–    pružné podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených předložek;

–    textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených (ochranných) předložek, běhounů
a odměřených
koberců;

–    laminátové podlahové krytiny;

–    modulární vícevrstvé podlahové krytiny.

Tyto typy podlahových krytin mohou, ale nemusí být vytvořeny k vylepšení vlastnosti jedné nebo více
základních charakteristik.

Tyto typy podlahových krytin jsou určeny pro použití jako podlahové krytiny uvnitř budov podle
specifikací výrobců.



Pro tyto typy podlahových krytin specifikuje tato evropská norma metody posuzování pro zjišťování
vlastností základních charakteristik, způsoby vyjádření jejich vlastností, systémy pro posuzování
a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a jejich označování.

Tato norma nespecifikuje požadavky na podlahové krytiny, které se netýkají základních
charakteristik uvedených v nařízení (EU) č. 305/211.

Tato norma nezahrnuje instalaci nebo údržbu podlahových krytin.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


