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Corrigendum 

ČSN EN 14303+A1 (72 7225) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – 
Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace z července 2013 se opravuje takto: 

V kapitole 1 Předmět normy ve třetím odstavci, první větě se text „rohoží s drátěnou síťovinou“ opravuje na „rohoží 
na pletivu“. 

Článek 3.1.1.7 se nahrazuje takto: 

3.1.1.7 
matrace; prošívaná rohož (mattress; quilt)  
pružný izolační výrobek obvykle s opláštěním na jedné nebo obou stranách, nebo úplně potažený tkaninou, drá- 
těným pletivem, mřížovinou nebo podobnou povrchovou úpravou, mechanicky upevněnou k izolačnímu materiálu 

Článek 3.1.2.2 se nahrazuje takto: 

3.1.2.2 
rohož na pletivu (wired mat)  
izolační rohož přišitá na jedné nebo obou stranách k pružnému drátěnému pletivu nebo jiným typům drátů a vláken 
odolávajícím vysokým teplotám, vhodným pro zpevnění rohoží. 

POZNÁMKA Kovové fólie (vyztužené hliníkové fólie atd.) mohou být přišity k rohoži jako opláštění na jedné, nebo více 
stranách rohože. 

V článku 4.2.2.1 Lineární rozměry ve druhém odstavci a poznámce se text „rohoží s drátěnou síťovinou“ opravuje 
na „rohoží na pletivu“. 

V článku 4.2.2.1 Lineární rozměry ve třetím odstavci se text „rohože s drátěnou síťovinou“ opravuje na „rohože 
na pletivu“. 

V poznámce k článku 4.2.2.1 se text „rohoží s drátěnou síťovinou“ opravuje na „rohoží na pletivu“. 

V článku 4.2.2.1 Lineární rozměry v tabulce 2 Úrovně a třídy pro tolerance rozměrů se text v prvním sloupci, čtvrtém 
řádku „Rohože s drátěnou síťovinou“ opravuje na „Rohože na pletivu“. 

V článku 4.2.2.1 Lineární rozměry v tabulce 3 Zatížení pro měření tloušťky se text v pátém řádku „Rohože s drá- 
těnou síťovinou50“ opravuje na „Rohože na pletivu50“. 

V článku 4.2.2.1 Lineární rozměry v tabulce 3 Zatížení pro měření tloušťky se text v šestém řádku „Rohože 
s drátěnou síťovinou1 000“ opravuje na „Rohože na pletivu1 000“. 
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V článku 5.3.2 Součinitel tepelné vodivosti v desátém odstavci se text „rohože s drátěnou síťovinou“ opravuje na 
„rohože na pletivu“. 

V kapitole 8 Označování a značení štítkem u šesté odrážky seznamu se text „rohože s drátěnou síťovinou“ opra- 
vuje na „rohože na pletivu“. 

V příloze A v tabulce A.1 Minimální četnost zkoušení výrobku se nadpis čtvrtého sloupce „Rohože s drátěnou 
síťovinou“ opravuje na „Rohože na pletivu“. 

V příloze B v článku B.2 Objemová hmotnost v druhém odstavci se text „rohoží s drátěnou síťovinou“ opravuje 
na „rohoží na pletivu“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063, 
Ing. Zuzana Aldabaghová 

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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