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Předmluva

Tento dokument (EN 14190:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze
sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 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 dubna 2016.

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 14190:2005.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu EN 14190:2005 jsou tyto:

aktualizace citovaných dokumentů;a.
rozšíření předmětu normy zahrnující desky podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2;b.
zavedení nové kapitoly značky a zkratky;c.
příloha C (SBI zkouška) a související informace týkající se metod pro úpravu výrobků jsou doplněny;d.
příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);e.
text dokumentu je upraven.f.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

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 určuje vlastnosti a požadavky na výrobky, které jsou vyráběny ze sádrových
desek podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2. Pro následnou úpravu výrobku se používá dalších
výrobních postupů. Postupy mohou zahrnovat řezání, děrovaní, profilování okrajů. dekorování
a laminování vrstvy z jiných materiálů pro funkční nebo dekorativní účely, upevnění zahrnující
podstavce např. pro příčky. Příklady postupů pro úpravu výrobků je uveden v příloze B této normy.

Použití výrobků je určeno pro stěny, stropní a podlahové aplikace, kde mohou být upevněny přímo
k podkladu nebo jsou použity v systémech skládaných ve spojení s prvky k vytvoření samostatného
nebo zavěšeného obložení. Tyto výrobky lze upravit tak, aby odpovídaly zamýšlenému použití, a nabízely



široký rozsah estetického, funkčního a dekorativního řešení standardního nebo nestandardního
uspořádání.

Tato evropská norma se netýká sádrových tepelně a zvukově izolačních kompozitních panelů podle
EN 13950 a prefabrikovaných sádrových panelů s pórovitým kartónovým jádrem podle EN 13915.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


