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EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
cementucementu vydanvydanéé v zv záávvěěru roku ru roku 
2005 a v roce 20062005 a v roce 2006

ČČSN EN 196SN EN 196--1: 2005 Metody zkou1: 2005 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 1: Stanovenst 1: Stanoveníí
pevnostipevnosti
ČČSN EN 196SN EN 196--2: 2005 Metody zkou2: 2005 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 2: Chemický st 2: Chemický 
rozborrozbor
ČČSN EN 196SN EN 196--3: 2005 Metody zkou3: 2005 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 3: Stanovenst 3: Stanoveníí
dob tuhnutdob tuhnutíí a objemova objemovéé ststáálostilosti
ČČSN EN 196SN EN 196--5: 2005 Metody zkou5: 2005 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 5: Zkoust 5: Zkouššeneníí
pucolanitypucolanity pucolpucoláánových cementnových cementůů
ČČSN EN 14647: 2006 Hlinitanový cement SN EN 14647: 2006 Hlinitanový cement –– SloSložženeníí, specifikace             , specifikace             
a krita kritééria shodyria shody
ČČSN EN 413SN EN 413--2: 2005 Cement pro zd2: 2005 Cement pro zděěnníí –– ČČáást 2: Zkust 2: Zkuššebnebníí metodymetody

Odborný seminOdborný semináářř VVÁÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.6.PNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.6.--21.6.200621.6.2006



EN 196 EN 196 --10 Metody zkou10 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 10: Stanovenst 10: Stanoveníí obsahu obsahu 
ve vodve voděě rozpustnrozpustnéého ho ššestimocnestimocnéého chrho chróómu v cementumu v cementu

EN 196 EN 196 --2.2 Metody zkou2.2 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 2.2: Chemický rozbor st 2.2: Chemický rozbor 
cementu metodou rentgenovcementu metodou rentgenovéé fluorescenfluorescenččnníí spektrometriespektrometrie

EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
cementucementu ppřřipravenipravenéé k vydk vydáánníí
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EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
cementucementu ppřřipravovanipravovanéé

SSííranovzdornýranovzdorný cementcement
a)a) EN 197EN 197--1 Cement 1 Cement –– ČČáást 1: Slost 1: Složženeníí specifikace a kritspecifikace a kritééria shody ria shody 

cementcementůů pro obecnpro obecnéé poupoužžititíí, zm, změěna na prAprA 2 (2 (ssííranovzdornýranovzdorný cement pro cement pro 
obecnobecnéé poupoužžititíí))

b)b) EN 197EN 197-- 4 Cement 4 Cement –– ČČáást 4: slost 4: složženeníí, specifikace a krit, specifikace a kritééria shody ria shody 
vysokopecnvysokopecníích cementch cementůů s ns níízkou pozkou poččááteteččnníí pevnostpevnostíí, zm, změěna na prAprA 1 1 
((ssííranovzdornýranovzdorný vysokopecnvysokopecníí cement s ncement s níízkou pozkou poččááteteččnníí pevnostpevnostíí))
prENprEN 13282 Hydraulick13282 Hydraulickéé silnisilniččnníí pojivopojivo
prENprEN 15368 Hydraulick15368 Hydraulickéé stavebnstavebníí pojivopojivo
ČČSN EN 196SN EN 196--6: 1993 Metody zkou6: 1993 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 6: Stanovenst 6: Stanoveníí
jemnosti mletjemnosti mletíí
ČČSN EN 196SN EN 196--7: 1993 Metody zkou7: 1993 Metody zkouššeneníí cementu cementu –– ČČáást 7: Postupy st 7: Postupy 
pro odbpro odběěr a r a úúpravu vzorkpravu vzorkůů
ČČSN P ENV 196SN P ENV 196--4:1995 Kvantitativn4:1995 Kvantitativníí stanovenstanoveníí hlavnhlavníích sloch složžekek
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EvropskEvropskéé normy normy v oboru malt v oboru malt 
pro zdivopro zdivo vydanvydanéé

ČČSN EN 998 SN EN 998 -- 2:2003 Specifikace malt pro zdivo 2:2003 Specifikace malt pro zdivo –– ČČáást 2: Malty pro st 2: Malty pro 
zdzděěnníí
ČČSN EN 13914 SN EN 13914 -- 1: 2006 Navrhov1: 2006 Navrhováánníí, p, přřííprava a provprava a prováádděěnníí vnvněějjšíších ch 
a vnita vnitřřnníích omch omíítek tek –– ČČáást 1: Vnst 1: Vněějjšíší omomíítkytky
ČČSN EN 13914 SN EN 13914 -- 2: 2006 Navrhov2: 2006 Navrhováánníí, p, přřííprava a provprava a prováádděěnníí vnvněějjšíších ch 
a vnita vnitřřnníích omch omíítek tek –– ČČáást 2: Vnitst 2: Vnitřřnníí omomíítkytky
ČČSN 73 3713 NavrhovSN 73 3713 Navrhováánníí, p, přřííprava a provprava a prováádděěnníí vnitvnitřřnníích ch 
omomíítkových polymerntkových polymerníích systch systéémmůů
ČČSN 73 3714 NavrhovSN 73 3714 Navrhováánníí, p, přřííprava a provprava a prováádděěnníí vnitvnitřřnníích sch sáádrových drových 
omomíítkových systtkových systéémmůů
ČČSN 73 3715 NavrhovSN 73 3715 Navrhováánníí, p, přřííprava a provprava a prováádděěnníí vnitvnitřřnníích ch 
cementových/vcementových/váápenných ompenných omíítkových systtkových systéémmůů
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Mrazuvzdornost maltMrazuvzdornost malt
prCENprCEN/TS 1015 /TS 1015 --14 Zku14 Zkuššebnebníí metody malt pro zdivo metody malt pro zdivo –– ČČáást 14: st 14: 
StanovenStanoveníí odolnosti malty proti zmrazovodolnosti malty proti zmrazováánníí/rozmrazov/rozmrazováánníí

prENprEN 998 998 -- 3 Specifikace malt pro zdivo 3 Specifikace malt pro zdivo –– ČČáást 3: Vnst 3: Vněějjšíší a vnita vnitřřnníí
omomíítky s organickými pojivytky s organickými pojivy

EvropskEvropskéé normy normy v oboru malt v oboru malt 
pro zdivopro zdivo ppřřipravovanipravovanéé
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EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
potpotěěrových materirových materiáállůů a a 
podlahových potpodlahových potěěrrůů vydanvydanéé

ČČSN EN 13318:2001 SN EN 13318:2001 PotPotěěrovrovéé materimateriáály a podlahovly a podlahovéé potpotěěry ry –– DefiniceDefinice
ČČSN EN 13813:2003 SN EN 13813:2003 PotPotěěrovrovéé materimateriáály a podlahovly a podlahovéé potpotěěry ry –– vlastnosti vlastnosti 
a poa požžadavkyadavky
ČČSN EN 13892 zkuSN EN 13892 zkuššebnebníí metody potmetody potěěrových materirových materiáállůů: : ČČáásti 1 sti 1 –– 88
ČČSN EN 14016 SN EN 14016 –– 1:2005 L1:2005 Láátky pro hotky pro hořřeeččnatou maltovinu pro natou maltovinu pro potpotěěrovrovéé
materimateriáály ly –– Kaustický magnezit a chlorid hoKaustický magnezit a chlorid hořřeeččnatý natý –– ČČáást 1: Definice, st 1: Definice, 
popožžadavkyadavky
ČČSN EN 14016 SN EN 14016 –– 2:2005 L2:2005 Láátky pro hotky pro hořřeeččnatou maltovinu pro natou maltovinu pro potpotěěrovrovéé
materimateriáály ly –– Kaustický magnezit a chlorid hoKaustický magnezit a chlorid hořřeeččnatý natý –– ČČáást 2: Zkust 2: Zkuššebnebníí
metodymetody

Odborný seminOdborný semináářř VVÁÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.6.PNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.6.--21.6.200621.6.2006



V oboru V oboru stavebnstavebníího vho váápnapna

ČČSN EN 459 StavebnSN EN 459 Stavebníí vváápno pno –– RevizeRevize

a)a) ČČSN EN 459SN EN 459--1 Stavebn1 Stavebníí vváápno pno –– ČČáást 1: Definice, specifikace a kritst 1: Definice, specifikace a kritééria ria 
shodyshody

b)b) ČČSN EN 459SN EN 459--2 Stavebn2 Stavebníí vváápno pno -- ČČáást 2: Zkust 2: Zkuššebnebníí metodymetody
c)c) ČČSN EN 459SN EN 459--3 Stavebn3 Stavebníí vváápno pno -- ČČáást 3: Hodnocenst 3: Hodnoceníí shodyshody

VVššechny echny ččáásti normy byly schvsti normy byly schvááleny 16. leny 16. úúnora 2001nora 2001
Na nNa náárodnrodníí úúrovni zavedeny jako rovni zavedeny jako ČČSN EN SN EN ččeským peským přřekladem od zekladem od záářříí 20022002
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ČČSN EN 459 StavebnSN EN 459 Stavebníí vváápno pno --
RevizeRevize

CEN/TC 51 Cement a stavebnCEN/TC 51 Cement a stavebníí vváápno plenpno plenáárnrníí zasedzasedáánníí technicktechnickéé
komise vkomise v řřííjnu 2005 jnu 2005 –– LitvaLitva

UsnesenUsneseníí 19 (427):19 (427): Revize EN 459Revize EN 459
CEN/TC 51 podporuje nCEN/TC 51 podporuje náávrh CEN/TC 51 WG 11 revidovat vrh CEN/TC 51 WG 11 revidovat řřadu adu 
norem EN 459 a potvrzuje, norem EN 459 a potvrzuje, žže prvne prvníí nnáávrhy revizvrhy revizíí budou pbudou přřipraveny ipraveny 
ke zvke zváážženeníí na zasedna zasedáánníí CEN/TC 561 vCEN/TC 561 v roce 2006.roce 2006.
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ČČSN EN 459 StavebnSN EN 459 Stavebníí vváápno pno ––
Struktura revizStruktura revizíí

NovNovéé ttřříídděěnníí stavebnstavebníího vho váápnapna
ÚÚprava Pprava Přředmedměětu normy tu normy –– rozrozšíšířřeneníí MandMandáátu M 114 tu M 114 
Cement, stavebnCement, stavebníí vváápno a jinpno a jináá hydraulickhydraulickáá pojivapojiva
Definice jednotlivých druhDefinice jednotlivých druhůů vváápna a stanovenpna a stanoveníí
popožžadavkadavkůů
ZkuZkuššebnebníí metodymetody
NebezpeNebezpeččnnéé lláátky ve stavebntky ve stavebníích výrobcch výrobcííchch
SystSystéém prokazovm prokazováánníí shodyshody
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ČČSN EN 459 SN EN 459 –– 1 Stavebn1 Stavebníí vváápno pno 
Struktura tStruktura třříídděěnníí vváápenpen

Současná struktura EN 459-1

EN 459 Stavební vápno

Vzdušná vápna Hydraulická vápna

Bílá vápna Dolomitická
vápna

Hydraulická
vápna

Přirozená
hydraulická

vápna

NHL NHL-Z
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ČČSN EN 459 SN EN 459 –– 1 Stavebn1 Stavebníí vváápno pno 
Struktura tStruktura třříídděěnníí vváápenpen

Navrhovaná struktura EN 459-1

EN 459 Stavební vápno

Vzdušná vápna

Bílá vápna

Dolomitická vápna

Vápna s hydraulickými 
vlastnostmi

„Pre-formulated lime“

Přirozená hydraulická
Vápna NHL, NHL-Z

Hydraulická vápna
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ČČSN EN 459 SN EN 459 –– 1 Stavebn1 Stavebníí vváápno pno 
PoPožžadavky na chemickadavky na chemickéé slosložženeníí jednotlivých druhjednotlivých druhůů vváápen pen 

(n(náávrh WG 11)vrh WG 11)aa

POZNÁMKA Hodnoty platí pro všechny druhy vápen. Pro nehašená vápna se vztahují na konečný výrobek; pro všechny ostatní druhy vápna (hašené vápno, 
vápenná kaše a hydraulická vápna) se údaje vztahují na výrobek po odpočtu   volné a vázané vody v něm.

a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti.
b Povoluje se obsah SO3 větší než 3 % až do 7 %, prokáže-li se objemová stálost 28 denním uložením ve vodě podle    EN 196-2.  
c Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN 459-2:2001.
d Podle způsobu použití může uživatel požadovat vyšší obsah volného vápna.

≥ 3≤ 3 b---NHL 5

≥ 9≤ 3 b---NHL 3,5

≥ 15≤ 3 b---NHL 2
přirozené hydraulické

vápno

≥ 3≤ 3 b---HL 5

≥ 6≤ 3 b---HL 3,5

≥ 8≤ 3 b---HL 2

hydraulické vápno

≥ 20≤ 3 b---PFL 5

≥ 30≤ 3 b---PFL 3,5

≥ 40≤ 3 b---PFL 2

pre-formulated lime

V
ápna s

hydraulickým
i vlastnostm

i

-≤ 2≤ 7≥ 5≥ 80DL 80

-≤ 2≤ 7≥ 30≥ 85DL 85

-≤ 2≤ 4≥ 5≥ 90DL 90-5

-≤ 2≤ 4≥ 30≥ 90DL 90-30

dolomitické vápno

≥ 55 d≤ 2≤ 12≤ 5≥ 70CL 70

≥ 65 d≤ 2≤ 7≤ 5 c≥ 80CL 80

≥ 80 d≤ 2≤ 4≤ 5 c≥ 90CL 90

bílé vápnoV
zdušná

vápna

Volné CaOSO3CO2MgOCaO + MgODruh stavebního 
vápnaKategorie



ČČSN EN 459 SN EN 459 –– 1 Stavebn1 Stavebníí vváápno pno 
Revize Revize -- ččasový rasový ráámecmec

ŘŘííjen 2006jen 2006 –– PPřředstavenedstaveníí prvnprvníího nho náávrhu revize EN 459vrhu revize EN 459

2009 2009 –– 2010 2010 –– SchvSchváálenleníí revizrevizíí řřady norem EN 459ady norem EN 459
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ČČSN EN 12859 :2003 SSN EN 12859 :2003 Sáádrovdrovéé tvtváárnice rnice –– Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí
metodymetody
ČČSN EN 12860 :2001 SSN EN 12860 :2001 Sáádrovdrováá lepidla pro slepidla pro sáádrovdrovéé tvtváárnice rnice –– definice, definice, 
popožžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 520 SSN EN 520 Sáádrokartonovdrokartonovéé desky desky –– Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí
metodymetody
ČČSN EN 13454 Pojiva, kompozitnSN EN 13454 Pojiva, kompozitníí pojiva a prpojiva a průůmyslovmyslověě vyrvyráábběěnnéé maltovmaltovéé
smsměěsi pro podlahovsi pro podlahovéé potpotěěry ze sry ze sííranu vranu váápenatpenatéého ho –– ČČáást 1 a 2 st 1 a 2 
ČČSN EN 14195 KovovSN EN 14195 Kovovéé konstrukkonstrukččnníí prvky pro sprvky pro sáádrokartonovdrokartonovéé systsystéémy my ––
Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 14190 UpravenSN EN 14190 Upravenéé výrobky ze svýrobky ze sáádrokartonových desek  drokartonových desek  -- Definice, Definice, 
popožžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 13279 SN EN 13279 -- 1 a 2 S1 a 2 Sáádrovdrováá pojiva a spojiva a sáádrovdrovéé malty pro vnitmalty pro vnitřřnníí omomíítkytky

EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
ssáádry a výrobkdry a výrobkůů ze sze sáádrydry
vydanvydanéé
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ČČSN EN 13963 SpSN EN 13963 Spáárovacrovacíí materimateriáály pro sly pro sáádrokartonovdrokartonovéé desky desky ––
Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 13658 KovovSN EN 13658 Kovovéé pletivo a lipletivo a liššty ty -- ČČáást 1 a 2st 1 a 2
ČČSN EN 14209 PSN EN 14209 Přředtvarovanedtvarovanéé ssáádrokartonovdrokartonovéé řříímsy msy –– Definice, Definice, 
popožžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 14496 SSN EN 14496 Sáádrovdrováá lepidla pro tepelnlepidla pro tepelněě a zvukova zvukověě izolaizolaččnníí
kompozitnkompozitníí panely a spanely a sáádrokartonovdrokartonovéé desky desky –– Definice, poDefinice, požžadavky a adavky a 
zkuzkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 13950 SSN EN 13950 Sáádrokartonovdrokartonovéé tepelntepelněě a zvukova zvukověě izolaizolaččnníí
kompozitnkompozitníí panely panely –– Definice poDefinice požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody
ČČSN EN 14246 SSN EN 14246 Sáádrovdrovéé prvky pro zavprvky pro zavěěššenenéé podhledy podhledy –– Definice, Definice, 
popožžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metodymetody

(n(náávrh normy schvvrh normy schváálen ve formlen ve formáálnlníím hlasovm hlasováánníí, , ččeský peský přřeklad bude zpracoveklad bude zpracováán do konce n do konce 
roku 2006)roku 2006)

EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
ssáádry a výrobkdry a výrobkůů ze sze sáádrydry
vydanvydanéé
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prENprEN 13815 Vl13815 Vlááknitknitéé ssáádrovdrovéé výrobky výrobky –– Definice, poDefinice, požžadavky a adavky a 
zkuzkuššebnebníí metody (FV)metody (FV)
prENprEN 13915 Prefabrikovan13915 Prefabrikovanéé ssáádrovdrovéé ststěěnovnovéé panely panely –– Definice, Definice, 
popožžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metody (dotaznmetody (dotaznííkovkováá akce)akce)
prENprEN 14353 Kovov14353 Kovovéé profily a liprofily a liššty pro upevnty pro upevněěnníí ssáádrokartonových drokartonových 
desek desek –– Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metody (dotaznmetody (dotaznííkovkováá akce)akce)
prENprEN 15283 S15283 Sáádrovdrovéé desky vyztudesky vyztužženenéé vlvláákny kny –– ČČáást 1 a 2 st 1 a 2 
(vyhodnocen(vyhodnoceníí dotazndotaznííkovkovéé akce)akce)
prENprEN 14566 Mechanick14566 Mechanickéé upevupevňňovacovacíí prostprostřředky pro sedky pro sáádrokartonovdrokartonovéé
desky desky –– Definice, poDefinice, požžadavky a zkuadavky a zkuššebnebníí metody (dotaznmetody (dotaznííkovkováá akce)akce)

EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
ssáádry a výrobkdry a výrobkůů ze sze sáádrydry
ppřřipravovanipravovanéé
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prENprEN 1530315303--1 Navrhov1 Navrhováánníí a prova prováádděěnníí ssáádrokartonových systdrokartonových systéémmůů
na rna ráámech mech –– ČČáást 1: Vst 1: Vššeobecneobecněě (vyhodnocen(vyhodnoceníí dotazndotaznííkovkovéé akce)akce)
prENprEN 15318 Navrhov15318 Navrhováánníí a prova prováádděěnníí systsystéémmůů ze sze sáádrových tvdrových tváárnic rnic 
(vyhodnocen(vyhodnoceníí dotazndotaznííkovkovéé akce)akce)
prENprEN 15319 Obecn15319 Obecnéé postupy navrhovpostupy navrhováánníí ssáádrovldrovlááknitýchknitých maltových  maltových  
prvkprvkůů (vyhodnocen(vyhodnoceníí dotazndotaznííkovkovéé akce)akce)

EvropskEvropskéé normy normy v oboru v oboru 
ssáádry a výrobkdry a výrobkůů ze sze sáádrydry
ppřřipravovanipravovanéé
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PPřříímměěsi do betonusi do betonu

PopPopííleklek
a)a) ČČSN EN 450 SN EN 450 --1 Pop1 Popíílek do betonu lek do betonu –– ČČáást 1: Definice, specifikace a st 1: Definice, specifikace a 

kritkritééria shodyria shody
b)b) ČČSN EN 450 SN EN 450 --2 Pop2 Popíílek do betonu lek do betonu –– ČČáást 2: Hodnocenst 2: Hodnoceníí shodyshody

KKřřemiemiččitý itý úúletlet
a)a) ČČSN EN 13263 SN EN 13263 --1 K1 Křřemiemiččitý itý úúlet do betonu let do betonu –– ČČáást 1: Definice, st 1: Definice, 

specifikace a kritspecifikace a kritééria shodyria shody
b)b) ČČSN EN 13263 SN EN 13263 --2 K2 Křřemiemiččitý itý úúlet do betonu let do betonu –– ČČáást 2: Hodnocenst 2: Hodnoceníí

shodyshody
VysokopecnVysokopecníí struskastruska
UkonUkonččeno formeno formáálnlníí hlasovhlasováánníí k nk náávrhu evropskvrhu evropskéé normynormy

a)a) EN 15167 MletEN 15167 Mletáá granulovangranulovanáá vysokopecnvysokopecníí struska pro poustruska pro použžititíí v v 
betonu, maltbetonu, maltěě a a injektinjektáážžnníí maltmaltěě –– ČČáást 1: Definice, specifikace a st 1: Definice, specifikace a 
kritkritééria shody a ria shody a ČČáást 2: Hodnocenst 2: Hodnoceníí shodyshody
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EN 15167EN 15167--1   1   SpecifikaceSpecifikace
PoPožžadavky na chemickadavky na chemickéé vlastnostivlastnosti

a) Požadavky jsou uvedeny jako procenta hmotnosti v mleté granulované
vysokopecní strusce

b) Mletá vysokopecní granulovaná struska může obsahovat více než 0,1 % chloridů, 
ale v tomto případě maximální obsah chloridů musí být uveden na balení a/nebo 
na dodacím listu a jeho hodnota nesmí být překročena (viz kapitola 6)

≤ 1,0 %Příloha BObsah vlhkostiObsah vlhkosti

≤ 0,10 %EN 196-2Obsah chloridObsah chloridůů b)b)

≤ 3,0 %EN 196-2ZtrZtrááta ta žžííhháánníím, opravenm, opravenáá
na oxidaci sulfidna oxidaci sulfidůů

≤ 2,5 %EN 196-2Obsah sObsah sííranranůů
≤ 2,0 %EN 196-2Obsah sulfidObsah sulfidůů
≤ 18 %EN 196-2Obsah oxidu hoObsah oxidu hořřeeččnatnatééhoho

PoPožžadavky adavky a)a)ReferenReferenččnníí zkuzkuššebnebníí
metodametodaVlastnostVlastnost
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EN 15167EN 15167--1   1   SpecifikaceSpecifikace
PoPožžadavky na fyzikadavky na fyzikáálnlníí vlastnostivlastnosti

Zkušební cement se musí shodovat s EN 197-1 a musí být zvolen výrobcem mleté
granulované vysokopecní strusky podle následujících omezení:

• cement musí být druhu CEM I, pevnostní třídy 42,5 a vyšší;
• měrný povrch podle permeabilní metody (Blaine) musí být nejméně 300 m2/kg;
• obsah trikalciumaluminátu (C3A) musí být mezi 6 % a 12 %;
• obsah alkálií (ekvivalent Na2O) musí být mezi 0,5 % a 1,2 %.

po 7 dnech ≥ 45 % ref. cementu 
po 28 dnech ≥ 70 % ref. cementuEN 196-1Index Index úúččinnostiinnosti

poč.t. ≤ poč. t. ref.cem + 120 min EN 196-3PoPoččáátek tuhnuttek tuhnutíí

> 275 m2/kgEN 196-6JemnostJemnost

PoPožžadavkyadavkyReferenReferenččnníí zkuzkuššebnebníí
metodametodaVlastnostVlastnost
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EN 15167EN 15167--1 1 PoPožžadavky pro oznaadavky pro označčeneníí CECE

Žádné požadavky nejsou obsaženy v EN 15167-1, ale viz Poznámka 1 v ZA.1UvolUvolňňovováánníí nebezpenebezpeččných ných 
lláátek a radioaktivntek a radioaktivníí zzáářřeneníí

Mletá granulovaná vysokopecní struska ve shodě s normou EN 15167-1 lze 
usuzovat, že lze poskytnout stálý beton jestliže jsou splněny v místě použití
další požadavky a/nebo směrnice stálosti betonu

StStáálostlost
Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou  (v hmot. %) Vyhověl/nevyhovělObsah vlhkostiObsah vlhkosti
Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v hmot. %) Vyhověl/nevyhovělObsah chloridObsah chloridůů

Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v hmot. %) Vyhověl/nevyhověl ZtrZtrááta ta žžííhháánníím m 
Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v hmot. %)  Vyhověl/nevyhovělObsah sObsah sííranranůů

Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v hmot. %)  Vyhověl/nevyhověl Obsah sulfidObsah sulfidůů

Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v hmot. %) Vyhověl/nevyhovělObsah oxidu hoObsah oxidu hořřeeččnatnatéého ho 
Požadavek vyjádřený dolní mezní hodnotou (v m2/kg) Vyhověl/nevyhovělJemnostJemnost

Požadavek vyjádřený horní mezní hodnotou (v minutách) jako odchylka od 
doby tuhnutí cementových kaší bez mleté vysokopecní granulované
strusky Vyhověl/nevyhověl

PoPoččáátek tuhnuttek tuhnutíí

Požadavek vyjádřený dolní mezní hodnotou po 28 dnech (pevnost v tlaku) a 
dolní mezní hodnotou po 7 a 28 dnech (index účinnosti) jako procento 
zkušebního cementu.                                                  Vyhověl/nevyhověl

Pevnost vPevnost v tlakutlaku
(Index (Index úúččinnosti)innosti)

PoznPoznáámkymkyZZáákladnkladníí charakteristikycharakteristiky
(vlastnosti)(vlastnosti)
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