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Předmluva

Tento dokument (EN 13022-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví,
jejíž
sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 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 prosince 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 13022-1:2006+A1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.



EN 13022-1 je jednou ze série provázaných norem, týkajících se:

výrobků ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem;●

instalace výrobků ze skla konstrukčních způsobem na fasádách staveb;●

UV odolných a konstrukčních tmelů pro použití v zasklení s konstrukčním tmelem.●

Provázanými částmi jsou:

EN 13022-1 Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy●

zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení
EN 13022-2 Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže●

EN 15434 Sklo ve stavebnictví – Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití●

u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

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, 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 požadavky na vhodnost pro použití podepřených a nepodepřených
výrobků ze skla v aplikacích zasklení s konstrukčním tmelem (SSG – Structural Sealant Glazing). Pro
ilustrační účely jsou na obrázku 1 uvedeny čtyři schematické nákresy systémů SSG a na obrázku 2 tři
nákresy řezů systémem SSG typ II. Tato evropská norma pro výrobky ze skla se považuje za dodatek
k požadavkům specifikovaným v příslušných normách s ohledem na ověření vhodnosti pro použití
v systémech SSG.

Tato evropská norma se týká výhradně sodnovápenatokřemičitých skel.

Plastová zasklení jsou z předmětu této evropské normy vyjmuta.

Jakékoliv výrobky ze skla splňující požadavky této evropské normy jsou vhodné pro použití
v systémech SSG dle definice v ETAG 002) „Systémy zasklení s konstrukčním tmelem“.

Všechny výrobky ze skla se instalují a lepí do podpor za řízených podmínek prostředí podle kapitoly 5
EN 13022-2:2014.

Pokud má vnější tmel izolačního skla konstrukční funkci a/nebo je vystaven UV záření bez jakékoliv
ochrany, jsou v konstrukci izolačního skla přípustné pouze tmely na bázi silikonu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


