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Evropská předmluva
Tento dokument (CEN/TS 13476-4:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové
rozvodné a vodovodní potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

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 CEN/TS 13476-4:2013.

Hlavní změna proti předchozímu vydání je použití nové verze šablony pro posuzování shody včetně
přidání
nových zkušebních metod pro velké rozměry trubek.

EN 13476 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky
a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) sestává z těchto části:

–    Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení;

–    Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém,
typ A;

–    Část 3: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším
povrchem a pro systém, typ B;

–    Část 4: Návod pro posuzování shody (tato technická specifikace).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska,
Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království.



Úvod
Obrázky 1 a 2 mají poskytnout obecnou informaci o způsobu zkoušení a organizaci zkoušek
používaných pro účely posuzování shody. Tento dokument detailně uvádí hodnocené vlastnosti a také
četnost zkoušení a postupy vzorkování pro každý druh zkoušky, tj. pro zkoušku typu (TT), zkoušku
pro uvolnění šarže (BRT), ověřovací zkoušku procesu (PVT) a kontrolní zkoušku provedenou při
auditu (AT).

Obrázek 1 uvádí typické schéma pro posuzování shody materiálů, trubek, tvarovek, ventilů, spojů
nebo sestav prováděných výrobcem.

Obrázek 1 – Typické schéma pro posuzování shody prováděné výrobcem

Obrázek 2 uvádí typické schéma pro posuzování shody materiálů, trubek, tvarovek, spojů nebo
sestav prováděných výrobcem, včetně certifikace.

Obrázek 2 – Typické schéma pro posuzování shody prováděné výrobcem včetně certifikace



1 Předmět normy
Tento dokument uvádí návod pro posuzování shody materiálů, výrobků, spojů a sestav prováděných
výrobcem podle odpovídající části (částí) EN 13476, která má být součástí plánu kvality výrobce v rámci
jeho systému mana-
gementu kvality, a návod pro postupy používané při certifikaci.

POZNÁMKA 1 Doporučuje se, aby systém managementu kvality odpovídal nebo nebyl méně přísný
než příslušné požadavky EN ISO 9001 [1].

POZNÁMKA 2 Pokud se provádí certifikace třetí stranou, doporučuje se, aby certifikační orgán byl
akreditován podle EN ISO/IEC 17065 [2] nebo EN ISO/IEC 17021 [3].

POZNÁMKA 3 Pro usnadnění uživateli uvádí příloha A režim základních zkoušek.

Společně s EN 13476-1, EN 13476-2 a EN 13476-3 se tento dokument používá pro beztlakové
kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi pro potrubní systémy se strukturovanou stěnou
z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE):

a)   pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené pouze v zemi mimo budovu (kód
oblasti použití „U“), tyto výrobky se označují „U“, a

b)   pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi jak uvnitř budovy (kód
oblasti použití „D“), tak mimo budovu (kód oblasti použití „U“), tyto výrobky se označují „UD“.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


