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Předmluva

Tento dokument (EN 13310:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž
sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2016 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 dubna 2017.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13310:2003

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Hlavní technickými změnami od poslední verze EN 13310 jsou následující:

zavedení termínu „typ výrobku“;a.

vložení kapitoly „Nebezpečné látky“;b.

změna zkušebních pomůcek a zařízení pro zkoušení odolnosti oděru;c.

změny označování výrobků;d.



nahrazení kapitoly „Posuzování shody“ kapitolou „Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP“e.
a nahrazení přílohy ZA novou přílohou podle ustanovení nařízení 305/2011;

upravení odkazů citovaných dokumentů a bibliografie.f.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu 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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje provozní požadavky a zkušební metody pro domovní kuchyňské
dřezy, zajišťující, že výrobek po instalování podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti.

POZNÁMKA 1 Pro účely této normy termín „domovní“ zahrnuje používání v hotelích, studentských
ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách.

Tento dokument nespecifikuje estetické požadavky a celkové rozměry kuchyňských dřezů.

Neplatí pro průmyslové kuchyňské dřezy.

POZNÁMKA 2 Všechny nákresy jsou jen příklady; jsou přípustné jiné tvary.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


