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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-24.
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, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, 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
© 2005 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
Ref. č. EN 12666:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 12666-1:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové
rozvodné a ochranné potrubní systémy", jejíž sekretariát řídí NEN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát statut 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 prosince 2007.
Tato norma je částí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů pro
specifické aplikace. Existuje více takových systémových norem.
Systémové normy vycházejí z výsledků prací provedených v ISO/TC 138 ”Plastové trubky, tvarovky a
ventily pro rozvod tekutin”, což je technická komise mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémových
normách.
Systémové normy se skládají z norem popisujících všeobecné funkční požadavky a norem pro
doporučené postupy instalace.
EN 12666 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a
stokové sítě - Polyethylen (PE) - Specifikace pro trubky, tvarovky a systém obsahuje následující části:

–

Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (tato evropská norma)

–

Část 2: Směrnice pro posuzování shody (bude publikováno jako CEN/Technická specifikace)

–

Část 3: Směrnice pro instalaci (bude publikováno jako CEN/Technická specifikace)

Pro trubky a tvarovky, které podle výrobce nebo certifikační organizace vyhovovaly odpovídající
národní normě před červnem 2006, může zůstat národní norma v používání do června 2008.
POZNÁMKA Aktuální datum bude uvedeno v konečném textu normy.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato část EN 12666-1 specifikuje požadavky na trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyethylenu
(PE), používaných pro:
–
beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi mimo stavební konstrukce (kód
oblasti
použití „U“) a
–
beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě jak uložené v zemi uvnitř stavební konstrukce (kód
oblasti použití „D“) a mimo stavební konstrukce.
Dle použití se značí výrobky "U" a "UD".
Norma stanoví také zkušební podmínky pro metody zkoušení, na které jsou v ní odkazy.
Tato norma pokrývá rozsah jmenovitých rozměrů, rozsah rozměrových řad trubek/tříd tuhosti a
poskytuje doporučení týkající se barev.
POZNÁMKA 1 Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při
zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro
instalaci nebo kódů.
Spolu s CEN/TS 12666-2[1] je tato část určena pro aplikace PE trubek a tvarovek, jejich spoje a spoje s
částmi z jiných plastových i neplastových materiálů, určených pro potrubní systémy beztlakových
kanalizačních přípojek a stokových sítí, uložených v zemi.
Tato norma se používá pro hrdlované a nehrdlované trubky z PE.
Tvarovky mohou být zhotoveny vstřikováním nebo mohou být vyrobeny z trubek a/nebo výlisků.

Tato evropská norma se používá pro trubky a tvarovky z PE pro následující typy spojů:
–

spoje s elastomerními těsnicími kroužky;

–

spoje svařované na tupo;

–

spoje elektrotvarovkou;

–

mechanické spoje.

POZNÁMKA 2 Požadavky a limitní hodnoty pro oblast použití s kódem "D" jsou uvedeny v tabulce 3,
tabulce 6 a tabulce 12.
POZNÁMKA 3 Trubky, tvarovky a jiné části, odpovídající normám na plastové výrobky uvedené v
bibliografii, mohou být použity s trubkami a tvarovkami odpovídajícími této normě, za předpokladu, že
vyhovují požadavkům pro rozměry spojů uvedeným v kapitole 6 a požadavkům uvedeným v tabulce 8
a tabulce 12.

-- Vynechaný text --

