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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 197-5:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 51 Cement a stavební
vápno, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2021 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 listopadu 2021.

Účelem tohoto dokumentu je upřesnit požadavky na dva nově vyvinuté druhy cementu-portlandský
směsný cement CEM II/C-M a směsný cement CEM VI, které nejsou zahrnuty v evropské normě
EN 197-1:2011. Vhodnost těchto druhů cementu pro zamýšlené použití k výrobě konstrukčního
betonu (rovněž i železobetonu) byla experimentálně posuzována zkušebními programy vyvinutými
v působnosti CEN/TC 51/WG 6, jejichž výsledky byly zahrnuty ve třech dokumentech [5, 6, 7]
schválených CEN/TC 51.

Druhy cementů a pevnostní třídy uvedené v tomto dokumentu umožňují výrobci a/nebo spotřebiteli
splnit cíle udržitelnosti staveb, v kterých je použit jako pojivo cement a umožňují snížit použití
přírodních zdrojů podle místních podmínek výroby.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, 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, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

 



Úvod
Různé cementy mají různé vlastnosti a různé ukazatele charakteristik. V této normě se vychází
z dostupných zkoušek charakteristik známých v době uveřejnění tohoto dokumentu (např. stanovení
doby tuhnutí, pevnosti, objemové stálosti a hydratačního tepla). Kromě toho přistoupila komise
CEN/TC 51 k vypracování dalších zkoušek, které jsou nezbytné pro specifikaci dalších charakteristik
cementu a jejich ukazatelů. Dokud nebudou k dispozici další zkoušky charakteristik, je nutno
provádět výběr cementu, zejména pokud jde o druh a/nebo pevnostní třídu, podle požadavků na
trvanlivost, podle stupňů vlivu prostředí a typu konstrukce, v níž mají být použity, podle příslušných
norem a/nebo předpisů pro beton, maltu nebo injektážní maltu apod. platných v místě použití.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že je známo, že používání tohoto
dokumentu může zahrnovat nároky patentu na portlandský cement s vápencem a kalcinovaným jílem
jako možný druh cementu CEM II/C-M uvedený v kapitole 4, pro nějž jsou platná ustanovení kapitol
1 a 4 tohoto dokumentu.

CEN nezaujímá žádné stanovisko ohledně důkazů, platnosti a předmětu tohoto patentového práva.

Držitel tohoto patentového práva ujistil CEN, že je ochoten poskytnout licence s rozumnými
a nediskriminačními pravidly a podmínkami s uchazeči z celého světa. V tomto ohledu je prohlášení
držitele tohoto patentového práva registrováno u CEN. Informace mohou být získány od:

Aalborg Portland A/S, 9220 Aalborg Ost, Dánsko.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv jiných než výše uvedených. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.



1 Předmět normy
Tento dokument zahrnuje portlandský směsný cement CEM II/C-MNP1) který není zahrnut
v EN 197-1, a odlišný druh - směsný cement CEM VI, rovněž nezahrnutý v EN 197-1, se zamýšleným
použitím pro výrobu betonu, malt, injektážních malt atd.

Předmětem této normy není:

–    cement pro obecné použití podle normy EN 197-1;

–    cement s velmi nízkým hydratačním teplem podle normy EN 14216;

–    struskosíranový cement podle normy EN 15743;

–    hlinitanový cement podle normy EN 14647;

–    cement pro zdění podle normy EN 413-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Cementy podle této normy musí být při skladování chráněny před působením vody
a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmínek je doba skladování balených cementů
podle této normy 90 dnů od data uvedeného na obalu (pytli).


