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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16757:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty,
jejíž sekre-
tariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 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 prosince 2017.

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.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit 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, Srbska
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Evropská norma EN 15804:2012+A1:2013 poskytuje základní pravidla pro všechny stavební výrobky
a služby.

Poskytuje strukturu, která zajistí, že budou všechna environmentální prohlášení o produktu (EPD)
pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy získávána, ověřována a prezentována
harmonizovaným způsobem.

Tato evropská norma poskytuje další pravidla pro environmentální prohlášení o produktu (EPD),
týkající se betonu a betonových prvků. Doplňuje základní pravidla pro všechny stavební výrobky
a služby, stanovená v EN 15804:2012+A1:2013.

EPD sděluje ověřitelné, přesné, nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich
použití, čímž pod-
poruje vědecky podložený a spravedlivý výběr a podněcuje potenciál pro tržně orientované
nepřetržité zlepšování životního prostředí.

Normalizační proces proběhl v souladu s EN ISO 14025. Všechny společné otázky jsou horizontálně
pokryty pro všechny druhy produktů tak, aby se minimalizovaly vertikální odchylky (specifické pro
dané odvětví). Všechny společné otázky jsou horizontálně pokryty pro všechny druhy betonu
a betonových prvků tak, aby se minima-
lizovaly vnitrosektorové odchylky.

Informace EPD jsou prezentovány v informačních modulech, definovaných v normě EN
15804:2012+A1:2013, které umožňují snadnou organizaci a vyjádření souborů dat v průběhu celého
životního cyklu betonu a betono-
vých prvků. Tento přístup vyžaduje, aby základní údaje byly konzistentní, reprodukovatelné
a srovnatelné.

V souladu s normou EN 15804:2012+A1:2013 je EPD vyjadřováno ve formě, která umožňuje
agregaci (doplnění) dat za účelem poskytnutí kompletních informací pro budovy. Tato norma se
nezabývá agregací na úrovni budovy, ani nepopisuje pravidla pro použití EPD při posuzování budov.

Tato norma se zabývá omezeným počtem kvantifikovatelných parametrů předem definovaných
v EN 15804:2012+A1:2013. Budoucí revize normy EN 15804 mohou vést k začlenění dalších předem
stano-
vených parametrů do této normy. Tato evropská norma poskytuje prostředky pro vypracování
environmentálního prohlášení typu III o betonu a betonových prvcích v rámci souboru norem, které
jsou určeny k posuzování udržitelnosti staveb.

Tento soubor norem zahrnuje:

–    EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

–    EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování
environmentálních vlastností

–    EN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová
metoda

–    EN 15804:2012+A1:2013 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní



pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

–    CEN/TR 15941 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie
výběru a použití generických dat

–    EN 15942 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace
mezi podniky

–    CEN/TR 16970:2016 Udržitelnost ve výstavbě – Návod na implementaci EN 15804



1 Předmět normy
Tato evropská norma doplňuje základní pravidla pro produktové kategorie stavebních výrobků
stanovená v EN 15804:2012+A1:2013 a má se používat spolu s touto normou.

Tato evropská norma platí pro beton a betonové prvky pro pozemní a inženýrské stavby, bez
autoklávovaného pórobetonu.

Tento dokument definuje parametry, které se mají uvádět, které typy EPD (a fáze životního cyklu) se
mají zahrnout, která pravidla je třeba dodržovat při vytváření inventarizace životního cyklu (LCI)
a posuzování dopadů životního cyklu (LCIA) a definuje kvalitu údajů, které se mají použít při vývoji
EPD.

Kromě společných částí normy EN 15804:2012+A1:2013, tato evropská norma pro beton a betonové
prvky:

–    definuje hranice systému;

–    definuje modelování a hodnocení specifických charakteristik materiálu;

–    definuje postupy přidělování pro procesy s více výstupy v rámci výrobního řetězce;

–    definuje postupy přidělování pro opětovné použití a recyklaci;

–    zahrnuje pravidla pro výpočet LCI a LCIA, z nichž vychází EPD;

–    poskytuje pokyny / zvláštní pravidla pro určení referenční životnosti (RSL);

–    poskytuje pokyny pro stanovení výchozích scénářů;

–    poskytuje pokyny pro výchozí funkční jednotky pro betonové prvky.

Tento dokument je určen k použití buď pro posouzení od kolébky po bránu, od kolébky po bránu
s možnostmi nebo od kolébky po hrob, za předpokladu, že záměry jsou správně uvedeny v popisu
hranic systému.

V kontextu staveb přináší prohlášení od kolébky po hrob komplexnější pochopení dopadu na životní
prostředí souvisejícího s betonem a betonovými prvky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


