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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 1504-10:2003/AC:2005-09. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním
institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 1504-10:2003/AC:2005-09. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 1504-10 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice,
požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality
provedení z června 2005 se opravuje takto:
1) strana 11, Normativní odkazy
V názvu „ENV 1992-2: 1996, Eurocode 2: Design of Concrete Structures – Part 2: Concrete bridge“ se slovo
NP1)
„bridge“ opravuje na „bridges“.
2) strana 16, kapitola 5, řádek 2
NP1)

Doplňuje se „tato“ před „část“.

3) strana 31, článek 9.1, odstavec 2
Mění se „6“ na „7“.
4) strana 32, tabulka 4, zkouška 4, desátý sloupec
Ruší se „1“.
5) strana 36, tabulka 4, zkouška 27, pátý sloupec
„EN 12350-1,-5“ platí pro první tři zkoušky a toto se označuje spojením svorkou.
„EN 13395-1 -2 -4“ platí pro poslední tři zkoušky a toto se označuje spojením svorkou.
6) strana 38, tabulka 4, zkouška 32, pátý sloupec
„EN 12390-8“ platí pro druhou zkoušku.

NP1)

NÁRODNÍ POZNÁMKA

Již bylo opraveno v rámci překladu této EN.
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7) strana 39, tabulka 4, zkouška 38, třetí sloupec
Doplňuje se „nebo“ mezi „měřidlo“ a „Vizuální“.
8) strana 39, tabulka 4, zkouška 39, čtvrtý sloupec
Doplňuje se „T“ naproti „radiografická“.
9) strana 48, článek A.8.2.6, první odstavec, šestý řádek
NP2)

„elektro chemickou“ má být „elektrochemickou“.

10) strana 55, zkouška nebo pozorování číslo 37, druhý řádek
NP2)

Mění se „nebo“ na „to“.

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl

NP2)

NÁRODNÍ POZNÁMKA Již bylo opraveno v rámci překladu této EN.

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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