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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.060.10; 91.100.60  Únor 2009 

Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací 
a povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky – 
Specifikace 

ČSN 
EN 14509 
OPRAVA 1 
74 7725 

 idt EN 14509:2006/AC:2008-11 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 14509:2007 je českou verzí opravy EN 14509:2006/AC:2008-11. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 14509:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 14509:2006/AC:2008-11. It was 
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 14509 (74 7725) Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Pre-
fabrikované výrobky – Specifikace z dubna 2007 se opravuje takto: 

V článku 5.2.4.2 se doplňuje poznámka tohoto znění: 

POZNÁMKA Evropská komise vydala po konzultaci s Výborem následující stanovisko vztahující se k článku 19 Směrnice 89/106/EHS. 
Klasifikace podle reakce na oheň na základě pokynů v této normě poskytuje regulačním orgánům a dalším uživatelům základní 
parametry vztahující se k požárním vlastnostem sendvičových panelů. Výhradně na základě potřeb požární bezpečnosti při 
explicitním zatřídění, regulační orgány mohou, pro určité použití, stanovit další požadavky pro zajištění požární bezpečnosti 
staveb v souladu s EN 13501-1. Další klasifikace, jako např. požární odolnost, může též být požadována k dosažení zamýš-
lené požární bezpečnosti. Kromě toho mohou být ve zvláštních případech, pro zajištění požární bezpečnosti staveb, použity 
další úpravy, jako požárně bezpečnostní opatření, specifické pro budovy, ve kterých jsou výrobky zabudovány, a vlastnosti 
připojených sestav prvků. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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