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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13647:2002 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 13647 (49 2138) z července 2003 převzala EN 13647:2002 schválením k přímému
používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.
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Vypracování normy
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výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Marek Polášek, Ph.D.
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Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela ©imonová
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v



každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              
Ref. č. EN 13647:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva
..................................................................................................................................................................
....................... 5

Úvod
..................................................................................................................................................................
................................. 6

1          Předmět
normy
..................................................................................................................................................................
.. 6

2          Normativní
odkazy
............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a
definice
............................................................................................................................................................... 6

4          Metody
zkoušení
..................................................................................................................................................................
6



4.1      
Obecně
..................................................................................................................................................................
................ 6

4.2      
Rozměry
..................................................................................................................................................................
.............. 6

4.3      
Úhly
..................................................................................................................................................................
...................... 6

4.4      
Deformace
..................................................................................................................................................................
.......... 6

4.5       Výškový
přesah
..................................................................................................................................................................
.. 9

5          Zkušební
zařízení
...............................................................................................................................................................
10

5.1      
Obecně
..................................................................................................................................................................
.............. 10

5.2       Zkušební zařízení pro stanovení
rozměrů..................................................................................................................... 10

5.3       Zkušební zařízení pro stanovení
úhlů............................................................................................................................ 10

5.4       Zkušební zařízení pro stanovení
deformací.................................................................................................................. 10

6          Postup
zkoušky
..................................................................................................................................................................
11

6.1       Rozměry a
tvar
..................................................................................................................................................................
.. 11



6.2      
Klimatizace
..................................................................................................................................................................
....... 11

6.3       Měření a
záznamy
..............................................................................................................................................................
11

6.4      
Rozměry
..................................................................................................................................................................
............ 11

6.5       Ostatní rozměry, pokud jsou
opodstatněné................................................................................................................. 12

6.6      
Úhly
..................................................................................................................................................................
.................... 13

6.7      
Deformace
..................................................................................................................................................................
........ 13

7          Vyjádření
výsledků
............................................................................................................................................................. 14

7.1    
Rozměry
..................................................................................................................................................................
............ 14

7.2       Ostatní rozměry, pokud jsou
opodstatněné................................................................................................................. 15

7.3      
Úhly
..................................................................................................................................................................
.................... 15

7.4      
Deformace
..................................................................................................................................................................
........ 15

8          Protokol o
zkoušce



............................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Zkušební zařízení pro pravoúhlé
dílce............................................................................................. 17

Příloha B (normativní) Zkušební zařízení pro měření příčného
prohnutí............................................................................. 18

Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13647:2002) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 175 „Kulatina a
řezivo“, jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 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 června 2003.

V této normě je příloha A informativní a příloha B normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma je jednou z řady norem stanovujících požadavky a metody zkoušení pro dřevěné
a parketové podlahoviny.

Měření musí být prováděna tak, jak je stanoveno touto normou, nebo pomocí jiného zařízení nebo
postupů poskytujících alespoň stejnou přesnost.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metody měření geometrických vlastností prvků dřevěných a
parketových podlahovin a prvků dřevěných stěnových a stropních obkladů.

Tato evropská norma nespecifikuje přípravu vzorků, předpokládá se, že bude uvedena v normě
výrobku nebo metodě zkoušení a nevztahuje se na zabudované prvky.

-- Vynechaný text --


