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1 Modification to 8.4, Insulation 

Replace the text of the two alineas below specification c) with: 

“Other insulation materials may be used for the test but in this case the application rules as defined in 
Clause 11 are not applicable. In this case the insulation material which is used shall be specified in detail 
within the test report. These insulation boards shall be installed in such way that free airflow is ensured 
from the outside of the test sample to the total area between the insulation board and the underside of 
the waterproofing membrane.”. 

2 Modification to Clause 12, Test report 

Replace the text of information s) with: 

“ description of how free airflow is ensured according to requirement in 8.4”; 

Add below information s): 

“t) any other factor that could have influenced the result.”. 
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U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

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