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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 91.100.25  Únor 2009 

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – 
Stanovení fyzikálních charakteristik – 
Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti 

ČSN 
EN 539 -2 
OPRAVA 1 
72 2682 

 idt EN 539 -2:2006/AC:2008-10 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 539-2:2006 je českou verzí opravy EN 539-2:2006/AC:2008-10. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 539-2:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 539-2:2006/AC:2008-10. It was 
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 539-2 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení fyzikálních charakteristik – 
Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti z října 2006 se opravuje takto: 

Tabulka 3 se nahrazuje tímto zněním: 

Tabulka 3 – Vyjádření výsledků 

  Líc Rub 

1 kráterek – – 

2 vlasová trhlina – – 

3 okrajová trhlina – – 

4 povrchová trhlina × ×a 

5 poškození povrchu (odprýsknutí, oštěpek, odloupnutí povrchu, rozpad 
povrchu) ×a ×a 

6 prasklina × × 

7 odpadnutí vystouplých částí × × 

8 lom × × 

9 rozlupování (lískování) × × 

10 odpadnutí všech vystouplých částí  × 
a Pokud typ a stupeň vad povrchu ovlivňuje těleso tašky nebo tvarovky. 

x = nepřípustné – = přípustné 

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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