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s pálenými/keramickými vložkami – 
Část 1: Požadavky a zkušební metody  
pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí 
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Corrigendum 

ČSN EN 13063-1+A1 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: 
Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí z dubna 2008 se opravuje takto: 

Článek 5.2.4 se nahrazuje takto: 

5.2.4 Požární odolnost z vnějšku ven 

!Dokud nebude k dispozici evropská zkušební metoda na požární odolnost z vnějšku ven, bude hodnocena 
a deklarována podle národních předpisů. 

Příklady Evropské klasifikace jsou uvedeny v tabulce 1." 

!Tabulka 1 – Příklady evropských tříd požární odolnosti" 

Třídy požární odolnosti Trvání v minutách 

EI 000 0 ≤ EI 000 < 30 

EI 030 30 ≤ EI 030 < 60 

EI 060 60 ≤ EI 060 < 90 

EI 090 90 ≤ EI 090 < 120 

EI 120 120 ≤ EI 120 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: PAVUS a. s., IČ 60193174 

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová 

 



 

 

 

 

 

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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