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Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní 
vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty 
a postupy pro stanovení deklarovaných 
a návrhových tepelných hodnot 

ČSN 
EN ISO 10456 
OPRAVA 1 
73 0574 

 idt EN ISO 10456:2007/AC:2009-12 
idt ISO 10456:2007/Cor.1:2009-12 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 10456:2009 je českou verzí opravy EN ISO 10456:2007/AC:2009-12. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 10456:2009 is the Czech version of the Corrigendum  
EN ISO 10456:2007/AC:2009-12. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované 
návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot z února 2009 
se opravuje takto: 

V tabulce 4 na straně 12 v 10. řádku s údajem (Dřevovláknitá deska) ve třetím sloupci zleva se ruší hodnota 
„0,1“ a nahrazuje se hodnotou „0,02“ a v pátém sloupci zleva se ruší hodnota „0,16“ a nahrazuje se hodnotou 
„0,03“.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., IČ: 25052063, Ing. Lubomír 
Keim, CSc., Ing. Helena Kašparová, CSc. 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová 

 



 

 

 

 

 

 

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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