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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 12808-4:2010 je �eskou verzí opravy EN 12808-4:2009/AC:2011-04. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 12808-4:2010 is the Czech version of the Corrigendum EN 12808-4:2009/AC:2011-04. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

�SN EN 12808-4 (72 2470) Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – �ást 4: Stanovení 
smršt�ní z ledna 2010 se opravuje takto: 

�lánek 6.1 se nahrazuje takto:  

6.1 Formy, pro zhotovení zkušebních t�les ve tvaru hranolu o rozm�rech (10 × 40 × 160) mm (t�ídílná forma), 
se zabroušenými povrchy, vyrobené z oceli, odpovídající požadavk�m EN 196-1. Na konci st�n forem, které 
odpovídají konc�m zkušebních t�les, jsou vyvrtány otvory pro vložení op�rných kolík� (viz obrázek 1). 

a) formy s horizontální �ástí (10 × 40 × 160) mm nebo 

b) formy podle EN 196-1 s horizontální �ástí (40 × 40 × 160) mm a ší�kou zmenšenou plastikovou nebo kovovou 
vložkou (6.2), a to dv�ma pro každou formou. 

Vypracování normy 

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimír Hanyký�, DrSc., I� 61013501 

Technická normaliza�ní komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky 
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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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