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Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu –
Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky
před zabudováním

ČSN
EN 14063-1
OPRAVA 1
72 7220

idt EN 14063-1:2004/AC:2006-12
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14063-1:2005 je českou verzí opravy EN 14063-1:2004/AC:2006-12. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 14063-1:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 14063-1:2004/AC:2006-12.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 14063-1 (72 7220) Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace budov – Lehčené tepelně
izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA) – Část 1: Specifikace pro volně sypané
výrobky před zabudováním z listopadu 2005 se opravuje takto:
Upozornění na změnu názvu normy.
Název normy se v české verzi mění takto:
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu – Část 1:
Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním
Název normy se v anglické verzi mění takto:
Thermal insulation products for buildings – In-situ formed expanded clay lightweight aggregate
products – Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Název normy se ve francouzské verzi mění takto:
Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Isolation thermique formée en place à base de granulats
légers d'argile expansée – Partie 1: Spécification des produits en vrac avant la mise en place
Název normy se v německé verzi mění takto:
Wärmedämmstoffe für Gebäude – An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus
Blähton-Leichtzuschlagsstoffen – Teil 1: Spezifikation für die Schüttdämmstoffe vor dem Einbau
Vypracování opravy normy
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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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