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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13399:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 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 2018.

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 13399:2010.

Tento dokument byl připraven podle mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Významnými změnami v tomto vydání jsou:

–    Podrobnější popis uzavírání naplněné tuby pomocí kleští.

–    Zavedení postupu uvolnění vzorku odříznutím vrchní a spodní části ochlazené hliníkové tuby.

–    Určení teploty tavení vrchní a spodní části tuby po zkoušce skladování.

–    Zahrnutí více zkušebních metod k indikaci separace.

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, 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 určuje metodu měření skladovací stability modifikovaných asfaltů při vyšších
teplotách.

POZNÁMKA Modifikované asfalty, zejména polymery modifikované asfalty, obsahující kromě asfaltu
nejméně jednu přísadu, mohou za určitých podmínek vykazovat separaci fází.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů,
pracovních postupů a zařízení. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na všechny
bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této evropské normy je
zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


