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Przedmowa
Niniejszy   dokument   (EN   13658-2:2005)   został   opracowany   przez   Komitet   Techniczny   CEN/TC   241   „Gips  
i  wyroby  z  gipsu”,  którego  sekretariat  jest  prowadzony  przez  AFNOR.
Niniejsza  Norma  Europejska  powinna  uzyskać  status  normy  krajowej  przez  opublikowanie  identycznego  tekstu  
lub  uznanie,  najpóźniej  do  listopada  2005  r.,  a  normy  krajowe  sprzeczne  z  daną  normą  powinny  być  wycofane  
najpóźniej  do  lutego  2007  r.
Niniejszy  dokument  został  opracowany  na  podstawie  mandatu,  udzielonego  CEN  przez  Komisję  Europejską  
i  Europejskie  Stowarzyszenie  Wolnego  Handlu,  i  wspiera  podstawowe  wymagania  dyrektywy  (dyrektyw)  UE.
W  informacyjnym  Załączniku  ZA,  który  stanowi  integralną  część  niniejszego  dokumentu,  podano  informacje  
dotyczące  powiązania  niniejszego  dokumentu  z  dyrektywą  (dyrektywami)  UE.
Niniejsza  Norma  Europejska  nie  zastępuje  żadnej  istniejącej  normy.
Niniejsza  Norma  Europejska  dotycząca  siatek,  narożników  i  listew  metalowych  składa  się  z  dwóch  części:
–

Part 1: Internal plastering

–

Part 2: External rendering.

Zgodnie  z  Przepisami  wewnętrznymi  CEN/CENELEC  do  wprowadzenia  niniejszej  Normy  Europejskiej  są  zobowiązane  krajowe  jednostki  normalizacyjne  następujących  państw:  Austrii,  Belgii,  Cypru,  Danii,  Estonii,  Finlandii,  Francji,  Grecji,  Hiszpanii,  Holandii,  Irlandii,  Islandii,  Litwy,  Luksemburga,  Łotwy,  Malty,  Niemiec,  Norwegii,  
Polski,  Portugalii,  Republiki  Czeskiej,  Słowacji,  Słowenii,  Szwajcarii,  Szwecji,  Węgier,  Włoch  i  Zjednoczonego  
Królestwa.
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Wprowadzenie
Wprowadzenie
Schemat  1  przedstawia  związek  pomiędzy  rodziną  wyrobów  gipsowych  i  normami.
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Schemat  1  –  Rodzina  wyrobów  gipsowych
Schemat 1 – Rodzina wyrobów gipsowych
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1   Zakres  normy
W  niniejszej  Normie  Europejskiej  przedstawiono  wymagania  i  metody  badań  dotyczące  metalowych  siatek,  
narożników  i  listew  podtynkowych  stosowanych  przy  wykonywaniu  tynków  zewnętrznych.
Niniejsza  Norma  Europejska  obejmuje  metalowe  siatki  podtynkowe  przeznaczone  do  montażu  na  konstrukcjach  
lub  na  trwałych  podłożach,  zapewniające  utrzymywanie  się  tynku.  Zastosowane  w  ten  sposób  dają  możliwość  
stosowania  systemów  tynków  ogniochronnych.
Niniejsza  Norma  Europejska  obejmuje  metalowe  narożniki  i  listwy  podtynkowe  przeznaczone  do  polepszenia  
ochrony  naroży  zewnętrznych  mające  różne  zastosowania  w  wykończeniach  budowli;;  mogą  być  także  użyte  
jako  listwy  podtynkowe  dylatacyjne  lub  rozprężne.  Przyczyniają  się  również  do  ochrony  ogniowej.

2   Powołania  normatywne
Do  stosowania  niniejszego  dokumentu  niezbędne  są  podane  niżej  dokumenty  powołane.  W  przypadku  powołań  
datowanych  ma  zastosowanie  wyłącznie  wydanie  cytowane.  W  przypadku  powołań  niedatowanych  stosuje  się  
ostatnie  wydanie  powołanego  dokumentu  (łącznie  ze  zmianami).
EN 485-2, Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 2: Mechanical properties
EN 485-3, Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 3: Tolerances on dimensions and
form for hot-rolled products
EN 573-3, Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 3:
Chemical composition
EN 988, Zinc  and  zinc  alloys  –  Speciﬁcations  for  rolled  ﬂat  products  for  building
EN 1364-1, Fire  resistance  tests  for  non-loadbearing  elements  –  Part  1:  Walls
EN 1364-2, Fire  resistance  tests  for  non-loadbearing  elements  –  Part  2:  Ceilings
EN 1365-1, Fire  resistance  tests  for  loadbearing  elements  –  Part  1:  Walls
EN 1365-3, Fire  resistance  tests  for  loadbearing  elements  –  Part  3:  Beams
EN 1365-4, Fire  resistance  tests  for  loadbearing  elements  –  Part  4:  Columns
EN 10088-1, Stainless steels – Part 1: List of stainless steels
EN 10088-2, Stainless steels – Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes
EN 10143, Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip – Tolerances on dimensions and shape
EN 10169-1, Continuously  organic  coated  (coil  coated)  steel  ﬂat  products  –  Part  1:  General  information  (deﬁnitions, materials, tolerances, test methods)
EN 10218-2, Steel  wire  and  wire  products  –  General  –  Part  2:  Wire  dimensions  and  tolerances
EN 10244-1, Steel   wire   and   wire   products   –   Non-ferrous   metallic   coatings   on   steel   wire   –   Part   1:   General  
principles
EN 10258, Cold-rolled stainless steel and narrow strip and cut lengths – Tolerances on dimensions and
shape
EN 10264-4, Steel  wire  and  wire  products  –  Steel  wire  for  ropes  –  Part  4:  Stainless  steel  wire
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EN 10327, Continuously  hot-dip  coated  strip  and  sheet  of  low  carbon  steels  for  cold  forming  –  Technical  delivery conditions
EN 13501-1, Fire  classiﬁcation  of  construction  products  and  building  elements  –  Part  1:  Classiﬁcation  using  
test  data  from  reaction  to  ﬁre  tests
EN 13501-2, Fire  classiﬁcation  of  construction  products  and  building  elements  –  Part  2:  Classiﬁcation  using  
data  from  ﬁre  resistance  tests,  excluding  ventilation  services
EN 13914-2, Design, preparation and application of external rendering and internal plastering – Part 2: Design
considerations and essential principles for internal plastering

3   Terminy  i  deﬁnicje
W  niniejszej  Normie  Europejskiej  mają  zastosowanie  następujące  terminy  i  deﬁnicje.

3.1   Metalowe  siatki  podtynkowe
3.1.1     
metalowa  siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  płaska  
siatka  o  romboidalnym  kształcie  oczka,  odporna  na  korozję,  zabezpieczająca  podkład  pod  tynkowanie  (patrz  
Rysunek  3a)
3.1.2     
metalowa  siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  falista  
siatka   o  romboidalnym   kształcie   oczka,   odporna   na   korozję,   zapewniająca   dodatkowe   usztywnienie   (patrz  
Rysunek  3b)
3.1.3  
siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  żebrowana  
siatka   odporna   na   korozję,   formowana   przez   rozciąganie   z  całości   pełnych   żeber   o  wysokości   co   najmniej
7  mm  zapewniających  dodatkowe  usztywnienie  (patrz  Rysunek  4)
3.1.4  
siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  z  mini-żebrowaniem  
siatka  odporna  na  korozję,  formowana  przez  rozciąganie  z  całości  pełnych  żeber  o  wysokości  pomiędzy  4  mm  
a  7  mm  (patrz  Rysunek  4)
3.1.5  
siatka  podtynkowa  żebrowana  ze  stali  nierdzewnej  
siatka  ze  stali  nierdzewnej  z  pełnymi  żebrami  o  wysokości  co  najmniej  7  mm
3.1.6  
siatka  podtynkowa  żebrowana  z  podkładem  papierowym  
siatka  odporna  na  korozję  z  podkładem  papierowym,  z  pełnymi  żebrami  o  wysokości  co  najmniej  7  mm
3.1.7  
siatka  podtynkowa  druciana  zwykła  z  podkładem  papierowym  
  
siatka  z  odpornego  na  korozję  drutu,  zgrzewanego  punktowo  w  kwadratowe  oczka,  zabezpieczająca  podkład  
pod  tynkowanie;;  pomiędzy  poziomymi  i  pionowymi  drutami  znajduje  się  arkusz  kartonu  (patrz  Rysunek  5)
3.1.8  
siatka  podtynkowa  druciana  wzmocniona  z  podkładem  papierowym  
jak  3.1.7,  ale  druty  wzmacniające  są  grubsze  i  rzadziej  rozstawione  w  celu  zwiększenia  sztywności
3.1.9  
siatka  podtynkowa  druciana  mocno  żebrowana  z  podkładem  papierowym  
jak  3.1.8,  ale  z  grubszymi  drutami  w  celu  zapewnienia  jeszcze  większej  sztywności
7
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3.1.10  
siatka  podtynkowa  druciana  odporna  na  wilgoć  z  podkładem  papierowym  
jak  3.1.8,  ale  z  papierem  bitumicznym  przyklejonym  do  spodu  arkusza  kartonu  w  celu  zapewnienia  dodatkowej  
regulacji  wilgoci
3.1.11  
druciana  siatka  zgrzewana  
odporna  na  korozję  punktowo  zgrzewana  siatka  druciana  (patrz  Rysunek  6)
3.1.12  
siatka  podtynkowa  ceramiczna  ze  stali  nierdzewnej  
siatka  utkana  z  drutu  ze  stali  nierdzewnej  z  wprasowanymi  glinianymi  kształtkami  na  skrzyżowaniach  drutu,  
następnie  wypalanymiN1)

3.2   Metalowe  narożniki,  listwy  podtynkowe  oraz  ich  zastosowanie
3.2.1     
narożnik  podtynkowy  kątowy  
odporny  na  korozję  proﬁl  stosowany  do  zewnętrznej  ochrony  tynkowanych  kątów
UWAGA  

Ten  proﬁl  może  być  również  wytwarzany  z  drutu

3.2.2     
narożnik  podtynkowy  wykończeniowy  
odporny  na  korozję  proﬁl  stosowany  do  zabezpieczenia  prostej  i  chronionej  krawędzi  nałożonego  tynku
UWAGA  

ten  proﬁl  może  być  również  wytwarzany  z  drutu

3.2.3    
listwa  tynkarska  wykończeniowa  i  listwa  wykończeniowa  cokołowa  
odporny  na  korozję  proﬁl  stosowany  do  zabezpieczenia  prostej  i  chronionej  krawędzi  przy  dolnej  poziomej  krawędzi  tynku  a  także  tworzącej  proﬁl  kapinosowy  pozwalający  opadać  wodzie  z  dala  od  ściany  poniżej  tynku
UWAGA  

Ten  proﬁl  może  być  również  wytwarzany  z  drutu

3.2.4    
listwa  podtynkowa  dylatacyjna  
odporny   na   korozję   proﬁl   połączony   z  elastycznym   tworzywem   sztucznym   wytłaczanym,   pozwalającym   na  
przemieszczenia  powierzchni  tynku  w  zakresie  ±  1,5  mm
3.2.5  
listwa  podtynkowa  narożna  dylatacyjna  
  
odporny   na   korozję   proﬁl,   jak   w  3.2.4,   z  elastycznym   tworzywem   sztucznym   wytłaczanym,   stosowanym   do  
utrzymania  pozycji  dla  lokalizacji  listew  podtynkowych  wykończeniowych  pod  kątem  90°  (maksymalne  przemieszczenie  ±  1,5  mm)
3.2.6  
listwa  podtynkowa  rozprężna  
odporny  na  korozję  proﬁl  połączony  z  elastycznym  tworzywem  sztucznym  wytłaczanym,  pozwalającym  na  przemieszczenia  powierzchni  tynku  w  zakresie  większym  niż  ±  1,5  mm,  np.  w  celu  umożliwienia  ruchów  podłoża,  
który  pozwala  na  elastyczność  w  kierunku  pionowym  i  poziomym
3.2.7  
listwa  podtynkowa  narożna  rozprężna  
  
odporny  na  korozję  proﬁl  połączony  z  elastycznym  tworzywem  sztucznym  wytłaczanym,  pozwalającym  na  ruch  
podłoża  w  narożnikach  o  kącie  wewnętrznych  90°

N1)
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3.3   Narożniki  i  listwy  metalowe,  cechy  funkcjonalne
3.3.1  
proﬁlowana  powierzchnia/krawędź  
powierzchnia  lub  krawędź  narożnika  lub  listwy  podtynkowej  zapewniająca  cechy  lub  funkcje
3.3.2     
skrzydło  
strefa   taśmy   metalowej   łączącej   powierzchnię   lub   krawędź   narożnika   lub   listwy   podtynkowej,   zwykle   cięto-
-ciągniona  lub  perforowana,  lub  zgrzewana  drutem,  stosowanym  do  zespolenia,  również  stanowiąca  podkład  
pod  tynk
3.3.3  
powierzchnia  otwarta  
procent  powierzchni  skrzydła  perforowanego  lub  cięto-ciągnionego  lub  procent  otwartej  przestrzeniu  pomiędzy  
zgrzanymi  drutami  
3.3.4  
osłona  plastikowa  
  
plastikowe   wytłaczane   proﬁle   zaprojektowane   w  celu   nałożenia   na   odsłonięte   powierzchnie   narożników   lub  
listew  podtynkowych  w  celu  zapewnienia  dodatkowej  ochrony  przed  korozją
UWAGA  

Patrz  Tablica  1  z  kształtami  geometrycznymi.

4   Wymagania
Niniejsza  norma  jest  polską  wersją  Normy  Europejskiej  EN  13658-1:2005.  Została  ona  przatłumaczona  przez  
Polski  Komitet  Normalizacyjny  i  ma  ten  sam  status  co  wersje  oﬁcjalne.
Niniejsza  Norma  Europejska  została  przyjęta  przez  CEN  24  marca  2005  roku.
Zgodnie   z  Przepisami   wewnętrznymi   CEN/CENELEC   członkowie   CEN   są   zobowiązani   do   nadania   Normie  
Europejskiej  statusu  normy  krajowej  bez  wprowadzania  jakichkolwiek  zmian.  Aktualne  wykazy  norm  krajowych,  
łącznie  z  ich  danymi  bibliograﬁcznymi,  można  otrzymać  na  zamówienie  w  Sekretariacie  Centralnym  CEN  lub  
w  krajowych  jednostkach  normalizacyjnych  będących  członkami  CEN.
Niniejsza  Norma  Europejska  istnieje  w  trzech  oﬁcjalnych  wersjach  językowych  (angielskiej,  francuskiej  i  niemieckiej).  Wersja  w  każdym  innym  języku,  przetłumaczona  na  odpowiedzialność  danego  członka  CEN  na  jego  
własny  język  i  notyﬁkowana  w  Sekretariacie  Centralnym  CEN,  ma  ten  sam  status  co  wersje  oﬁcjalne.
Członkami   CEN   są   krajowe   jednostki   normalizacyjne   następujących   państw:  Austrii,   Belgii,   Cypru,   Danii,  
Estonii,  Finlandii,  Francji,  Grecji,  Hiszpanii,  Holandii,  Irlandii,  Islandii,  Litwy,  Luksemburga,  Łotwy,  Malty,  Niemiec,  Norwegii,  Polski,  Portugalii,  Republiki  Czeskiej,  Słowacji,  Słowenii,  Szwajcarii,  Szwecji,  Węgier,  Włoch  
i  Zjednoczonego  Królestwa.

4.1   Zachowanie  w  warunkach  pożaru
4.1.1   Reakcja  na  ogień
Gdy  zamierzonym  zastosowaniem  metalowych  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych  są  sytuacje  w  konstrukcjach   budowlanych   gdzie   istnieje   ryzyko   bezpośredniego   narażenia   na   ogień,   siatki,   narożniki   i  listwy  
podtynkowe  powinny  być  klasyﬁkowane  jako  A1  bez  konieczności  wykonywania  badań1,  z  wyjątkiem  sytuacji,  
kiedy   zawierają   organiczne   powłoki   lub   elementy   elastyczne.   W  takim   przypadku   powinny   zostać   poddane  
badaniu  i  sklasyﬁkowane  według  EN  13501-1.

1

Zgodnie  z  Decyzją  Komisji  96/603/WE,  ze  zmianami.
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4.1.2   Odporność  ogniowa
Metalowe   siatki,   narożniki   i  listwy   podtynkowe   mogą   być   stosowane   w  ścianach,   sklepieniach   i  systemach  
obudów  o  odporności  ogniowej.
Gdy  jest  to  wymagane,  odporność  ogniową  systemu  należy  zbadać  zgodnie  z  EN  1364-1,  EN  1364-2,  EN  1365-1,  
EN  1365-3  oraz  EN  1365-4,  jeżeli  będzie  to  odpowiednie,  i  sklasyﬁkować  zgodnie  z  EN  13501-2.

4.2   Wymagania  dla  siatek  podtynkowych
4.2.1   Materiał
Siatki  podtynkowe  należy  wytwarzać  z  materiałów  i  wykończeń  podanych  w  Tablicy  2.  Wybrany  materiał  odporny  na  korozję  lub  wykończenie  antykorozyjne  powinien  zapewniać  zadowalający  poziom  zabezpieczenia  
antykorozyjnego  w  warunkach  zamierzonego  zastosowania,  np.  wymagania  regionalne.
4.2.2   Opis
a)   Siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona,  siatka  podtynkowa  żebrowana  oraz  siatka  podtynkowa  druciana  powinny  być  formowane  z  uwzględnieniem  funkcjonalnych  wymagań  sztywności  dla  rozpiętości  pomiędzy  
podporami   lub   mocowaniami   oraz   mieć   otwory   o  rozmiarach   zapewniających   skuteczne   wspomaganie  
podłoża  tynku.  Typowe  wyroby  spełniające  te  wymagania  są  przedstawione  w  Tablicach  3  i  4  oraz  na  Rysun-
kach  3,  4  i  5;;
b)   siatki   podtynkowe   ceramiczne   ze   stali   nierdzewnej   są   wytwarzane   w  wersjach   otwartych,   połowicznie  
otwartych   i  zamkniętych.   W  siatkach   podtynkowych   ceramicznych   połowicznie   otwartych   i  zamkniętych,  
otwory  pomiędzy  przecięciami  mogą  być  wypełnione  wypaloną  gliną.  Wypalona  glina  sama  w  sobie  zapewnia  skuteczną  strukturę  podkładu  dla  tynku  (patrz  Tablica  5  i  Rysunek  7).  Co  najmniej  60  %  powierzchni  
powinno  być  pokryte  gliną.
4.2.3   Wymiary
4.2.3.1   Grubość  i  średnica  nominalna
a)   Dla  siatki  podtynkowej  cięto-ciągnionej,  siatki  podtynkowej  żebrowanej  oraz  siatki  podtynkowej  drucianej,  
grubość/średnica  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  Tablicy  3  i  4.  Tolerancje  wymiarowe  powinny  być  takie  
jak  podano  w  EN  10143,  EN  10218-2  oraz  EN  10264-4;;
b)   dla   siatki   podtynkowej   ceramicznej   ze   stali   nierdzewnej,   nominalne   wymiary   drutu   do   produkcji   (przed  
wypalaniem)  powinny  wynosić  0,7  mm  oraz  0,9  mm.  Tolerancje  wymiarowe  powinny  być  takie  jak  podano  
w  EN  10258  dla  drutu  ze  stali  nierdzewnej.
4.2.3.2   Długość  i  szerokość
a)   Dla  siatki  podtynkowej  cięto-ciągnionej,  siatki  podtynkowej  żebrowanej  oraz  siatki  podtynkowej  drucianej,  
długość  i  szerokość  nominalna  siatki  podtynkowej  powinny  być  zadeklarowane  przez  producenta.  Tolerancje  
powinny  wynosić  ±  1  %  dla  długości  oraz  ±  15  mm  dla  szerokości  ;;
b)   dla  siatki  podtynkowej  ceramicznej  ze  stali  nierdzewnej,  długość  i  szerokość  nominalna  siatki  podtynkowej  
powinna  być  zadeklarowana  przez  producenta.  Tolerancja  powinna  wynosić  ±  2  %.
4.2.3.3   Rodzaje  siatek  i  wymiary
a)   Dla  siatki  podtynkowej  cięto-ciągnionej  płaskiej,  przy  pomiarach  wykonywanych  w  sposób  przedstawiony  
na  Rysunku  3,  otwory  powinny  mieć  co  najmniej  13  mm  dla  kierunku  LWM  (dłuższy  wymiar  oczka  siatki)  
oraz  co  najmniej  5  mm  dla  kierunku  SWM  (krótszy  wymiar  oczka  siatki);;
b)   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  falista  jest  wytwarzana  z  siatki  podtynkowej  płaskiej.  Minimalna  wysokość  
falistych  żebrowań  powinna  wynosić  5  mm;;
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c)   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  żebrowana  normalna  oraz  mini-żebrowana  jest  wytwarzana  z  żebrem  
na  każdej  z  dłuższych  krawędzi  oraz  z  żebrami  rozstawionymi  w  maksymalnych  odstępach  co  110  mm.  
Dla  siatki  podtynkowej  cięto-ciągnionej  żebrowanej,  minimalna  wysokość  żeber  powinna  wynosić  7  mm  
a  dla  siatki  podtynkowej  cięto-ciągnionej  z  mini-żebrowaniem  pomiędzy  4  mm  a  7  mm.  Wymiary  otworów  
w  kierunkach  LWM  oraz  SWM  podane  przez  producenta  powinny  być  takie  jak  podano  na  Rysunku  4.
UWAGA  

Wymiary  odnoszą  się  do  „rzeczywistego  otworu”  a  nie  do  odległości  pomiędzy  środkami  splotów.

4.2.3.4   Siatka  podtynkowa  druciana  zwykła  z  podkładem  papierowym
Druty  powinny  charakteryzować  się  minimalną  nominalną  równoważną  średnicą  równą  1,4  mm.  Dalsze  szczegóły  patrz  3.1.5  (patrz  Rysunek  5  oraz  Tablica  4).
4.2.3.5   Siatka  podtynkowa  druciana  wzmocniona  z  podkładem  papierowym
Identycznie  jak  w  4.2.3.4,  ale  druty  wzmacniające  powinny  charakteryzować  się  minimalną  nominalną  równoważną  średnicą  równą  3,0  mm  i  być  rozstawione  w  odległościach  nie  większych  niż  150  mm.  Moment  bezwładności  
w  kierunku,  w  którym  jest  wymagana  zwiększona  sztywność,  powinien  wynosić  co  najmniej  10  mm4.
4.2.3.6   Siatka  podtynkowa  druciana  mocno  żebrowana  z  podkładem  papierowym
Identycznie  jak  w  4.2.3.4,  ale  druty  wzmacniające  powinny  charakteryzować  się  minimalną  nominalną  równoważną  średnicą  równą  3,9  mm  i  być  rozstawione  w  odległościach  nie  większych  niż  150  mm.  Moment  bezwładności  
w  kierunku,  w  którym  jest  wymagana  zwiększona  sztywność,  powinien  wynosić  co  najmniej  30  mm4.
4.2.3.7   Siatka  podtynkowa  druciana  odporna  na  wilgoć  z  podkładem  papierowym
Identyczna  jak  4.2.3.5  z  papierem  bitumicznym  przyklejonym  do  spodu  arkusza  kartonu.
4.2.3.8   Siatka  podtynkowa  ceramiczna  ze  stali  nierdzewnej
W   celu   określenia   wymagań,   patrz  Tablica   5   oraz   Rysunek   7.   Rysunek   przedstawia   siatkę   typu   otwartego.  
W  siatkach  podtynkowych  ceramicznych  połowicznie  otwartych  i  zamkniętych,  otwory  pomiędzy  przecięciami  
mogą  być  wypełnione  wypaloną  gliną.
4.2.3.9   Druciana  siatka  zgrzewana
Wymagania  patrz  Tablica  4  i  Rysunek  6.

4.3   Wymagania  dla  narożników  i  listew  podtynkowych
4.3.1   Materiał
Narożniki  i  listwy  podtynkowe  powinny  być  wytwarzane  z  taśm  lub  blach  stalowych  pokrywanych  ogniowo  zgodnych  z  EN  10327,  taśm  lub  blach  stalowych  nierdzewnych  zgodnych  z  EN  10088-1  oraz  EN  10088-2,  taśm  lub  
blach  aluminiowych  zgodnych  z  EN  573-3,  organicznie  pokrytych  taśm  lub  blach  stalowych  ocynkowanych,  zgodnych  z  EN  10169-1  lub  dodatkowo  pokrytych  organicznie,  taśm  lub  blach  stalowych  ocynkowanych,  zgodnych  
z  EN  10327.  Alternatywnie,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  mogą  być  wytarzane  z  drutu  ogniowo  ocynkowanego  
zgodnego  z  EN  10244-1,  drutu  nierdzewnego  zgodnego  z  EN  10264-4  lub  stopów  cynku  zgodnie  z  EN  988.
Należy   stosować   materiały   lub   powłoki   określone   w  niniejszej   normie   (patrz  Tablica   2)   lub   o  równoważnym  
poziomie  jakości  pod  względem  zapobiegania  korozji  w  normalnych  warunkach  użytkowania  (np.  wymagania  
regionalne,  reakcja  pomiędzy  gipsem  a  niektórymi  stalami  nierdzewnymi).  
4.3.2   Opis
Narożniki  i  listwy  podtynkowe  należy  tak  wytwarzać,  aby  uzyskać  proﬁle  funkcjonalne  lub  o  odpowiednich  właściwościach.  Powinny  być  wolne  od  zagięć  lub  deformacji,  które  mogłyby  szkodzić  ich  przeznaczeniu.  Narożniki  
i  listwy  podtynkowe  mogą  mieć  różne  kształty,  z  jednym  lub  więcej  skrzydłami,  w  zależności  od  ich  przeznaczenia.  
Skrzydła  powinny  być  wykonane  jako  cięto-ciagnione  lub  perforowane,  lub  zgrzewane  z  drutu  w  celu  umożliwienia  
stosowania  mechanicznej  lub  tynkarskiej  metody  mocowania.
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4.3.3   Wymiary
4.3.3.1  Grubość  lub  średnica
a)   Taśma  metalowa:  Narożniki  i  listwy  podtynkowe  wytwarzane  z  taśmy  metalowej  powinny  mieć  minimalną  
grubość  0,4  mm  dla  stali  pokrywanych  ogniowo  lub  dla  dodatkowo  pokrywanych  organicznie  stali  ocynkowanych  (grubość  arkusza  mierzona  przed  nałożeniem  powłoki).  Minimalna  grubość  taśmy  aluminiowej  
powinna  wynosić  0,4  mm,  a  taśmy  ze  stali  nierdzewnej  0,3  mm.
b)   Wytwarzane  z  drutu  listwy  podtynkowe:  Narożniki  i  listwy  podtynkowe  wytwarzane  z  drutu  ocynkowanego  
lub  drutu  stalowego  nierdzewnego  powinny  posiadać  minimalną  nominalną  równoważną  średnicę  równą  
1,4 mm.
c)   Wstępnie   pokryte   ogniowo   taśmy   stalowej,   powłoka   organiczna:   grubość   powłoki   powinna   być   podana  
przez  producenta.
d)   Dodatkowa  powłoka  organiczna,  taśma  stalowa  ocynkowana:  grubość  dodatkowej  powłoki  organicznej  nie  
powinna  być  mniejsza  niż  40  μm  i  powinna  być  podana  przez  producenta.
4.3.3.2   Długość
Długość   nominalną   narożnika   i  listwy   podtynkowej   powinien   zadeklarować   producent.   Tolerancje   powinny  
wynosić  odpowiednio:
–   w  przypadku  taśmy  stalowej  perforowanej  lub  cięto-ciągnionej:  ±  10  mm;;
–   w  przypadku  taśmy  drutu  ocynkowanego  lub  stalowego  nierdzewnego:  ±  20  mm.
4.3.3.3   Prostoliniowość  
Narożniki  i  listwy  podtynkowe  powinny  być  proste,  z  dokładnością,  która  dopuszcza  następujące  maksymalne  odchylenia  od  płaskiej  powierzchni,  mierzone  zgodnie  z  opisem  w  5.2.4  oraz  tak  jak  przedstawiono  na  Rysunku  1:
–   dla  listew  podtynkowych  narożnych  

L
;;  
400

  

  

  

  

  

–   dla  narożników  podtynkowych  wykończeniowych  i  o  indywidualnych  właściwościach  

  

L
  
600

  

(1)

  

(2)

gdzie

L oznacza  długość.
4.3.3.4   Wymiary  proﬁli
Wymiary  i  kąty  proﬁli  powinny  być  takie  jak  przedstawiono  w  Tablicy  1  oraz  mierzone  według  opisu  w  5.2.5.
4.3.3.5   Szerokość  skrzydła
Minimalną  szerokość  skrzydła  podano  w  Tablicy  1.
4.3.3.6   Powierzchnia  otwarta  skrzydła
Powierzchnia  otwarta  każdego  ze  skrzydeł  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  %.
4.3.3.7   Listwa  podtynkowa  dylatacyjna
Producent  powinien  zadeklarować,  że  listwa  podtynkowa  pozwala  na  ruch  w  granicach  ±  1,5  mm  bez  uszkodzeń.

12

NORMA DO U YTKU WEWN TRZNEGO
PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA
W PRACACH NORMALIZACYJNYCH 2009.06.01.
EN  13658-2:2005

4.3.3.8   Listwa  podtynkowa  rozprężna
Producent  powinien  zadeklarować,  że  listwa  podtynkowa  pozwala  na  zróżnicowany  ruch  o  ponad  ±  1,5  mm  
bez  uszkodzeń.

4.4   Substancje  niebezpieczne
Materiały  zastosowane  do  produkcji  wyrobów  nie  mogą  wydzielać  żadnych  substancji  niebezpiecznych  w  stopniu  
przekraczającym  maksymalny  poziom  dopuszczalny  podany  we  właściwych  Normach  Europejskich  dla  danego  
materiału  lub  jaki  dopuszczają  przepisy  krajowe  kraju  członkowskiego,  w  którym  będą  stosowane.

5   Badania  i  pobieranie  próbek
5.1   Oznaczanie  wymiarów  siatek  podtynkowych
5.1.1   Postanowienia  ogólne
Metoda  badań  konieczna  do  potwierdzenia  zgodności  wyrobu  z  wymaganiami  technicznymi  powinna  być  zgodna  z  podanym  poniżej  opisem.  Próbka  do  badań  powinna  składać  się  co  najmniej  z  pięciu  pełnowymiarowych  
próbek  wybranych  losowo.
5.1.2   Grubość  lub  średnica
5.1.2.1   Zasada  metody
Wymiary  powinny  być  mierzone  bezpośrednio.
5.1.2.2   Aparatura
Mikrometr  pozwalający  na  odczyt  z  dokładnością  do  0,01  mm.
5.1.2.3   Procedura
Zmierzyć   odległość   pomiędzy   dwoma   licami   w  trzech   różnych   miejscach   każdej   próbki.   W  przypadku   drutu  
należy  zmierzyć  średnicę  w  trzech  różnych  miejscach.
Pomiar  powinien  być  przeprowadzony  na  reprezentatywnej  powierzchni  wolnej  od  przetłoczeń  lub  jakichkolwiek,  
nawet  nieznacznych,  odkształceń  pochodzących  od  cięcia.
5.1.2.4   Przedstawianie  wyników
Zarejestrować  wyniki  trzech  pomiarów  grubości  lub  średnicy  i  obliczyć  średnią  arytmetyczną  dla  każdej  z  próbek.  
Badanie  przeprowadzić  dla  wszystkich  pięciu  próbek,  z  których  wszystkie  powinny  spełnić  wymagania  podane  
w  4.2.3.1.
5.1.3   Długość  i  szerokość
5.1.3.1   Zasada  metody
Wymiary  powinny  być  mierzone  bezpośrednio.
5.1.3.2   Aparatura
a)   płaska  powierzchnia;;
b)   metalowy  liniał  lub  metalowa  taśma,  wyskalowana  z  milimetrach,  pozwalająca  na  odczyt  z  dokładnością  
do  1,0  mm.
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5.1.3.3   Procedura
Próbkę  umieścić  na  płaskiej  powierzchni  i  zmierzyć  długość  i  szerokość.  Pomiar  wykonać  w  trzech  różnych  
miejscach  dla  każdej  z  próbek.
5.1.3.4   Przedstawianie  wyników
Zarejestrować   wyniki   trzech   pomiarów   długości   i  szerokości   oraz   obliczyć   średnią   arytmetyczną   dla   każdej  
z  próbek.  Badanie  przeprowadzić  dla  wszystkich  pięciu  próbek,  z  których  wszystkie  powinny  spełnić  wymagania  
podane  w  4.2.3.2.
5.1.4   Grubość  powłoki  dla  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych
5.1.4.1   Zasada  metody
Grubość  powłoki  można  mierzyć
a)   miernikiem  elektrycznym  lub  magnetycznym,  
lub
b)   metodą  usuwania  powłoki  (metoda  wzorcowa)
UWGA  
Metoda  wzorcowa  odnosi  się  do  metody,  którą  należy  zastosować,  gdy  wyniki  uzyskane  obu  metodami  
są  różne.  Metoda  b)  jest  metodą  powszechnie  stosowaną  w  laboratoriach.  W  przypadku  pomiarów  losowych  podczas  
produkcji  lub  na  budowie,  preferowana  jest  metoda  a).

Grubość  powłoki  powinna  być  zmierzona  i  porównana  z  wymaganiami.
5.1.4.2   Aparatura
a)   Wyposażenie  do  pomiarów  miernikiem  elektrycznym  lub  magnetycznym  
lub
b)   mikrometr  pozwalający  na  odczyt  z  dokładnością  do  0,01  mm  oraz
c)   odczynnik  do  usuwania  powłoki:
rozpuścić  3,2  g  chlorku  antymonu  (SbCl3)  lub  2  g  tlenku  antymonu N2)  (Sb2O3)  w  500  ml  stężonego  kwasu  
chlorowodorowego  (gęstość  1,19).  Roztwór  rozcieńczyć  wodą  destylowaną  do  objętości  1000  ml.
5.1.4.3   Procedura
Metoda  A:      Wykonać  pomiar  –  miernikiem  elektrycznym  lub  magnetycznym  –  i  bezpośrednio  odczytać  grubość  powłoki
lub
Metoda  B:      Zmierzyć  grubość  wyrobu  a  wraz  z  powłoką.
Całkowicie  zanurzyć  próbkę  w  odczynniku  do  usuwania  powłoki  w  temperaturze  pokojowej  i  pozostawić  aż  do  
całkowitego  rozpuszczenia  powłoki.  Koniec  procesu  rozpuszczania  można  poznać  po  zakończeniu  początkowo  silnego  wydzielania  się  wodoru.  Spłukać  próbkę  pod  bieżącą  wodą  i,  jeśli  to  konieczne,  oczyścić  w  celu  

N2)

  Odsyłacz  krajowy:  Błąd  w  oryginale.  Powinno  być:  rozpuścić  3,2  g  chlorku  antymonu(III)  (SbCl3)  lub  2  g  tlenku  antymonu(III)  
(Sb2O3).
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usunięcia  wszelkich  luźnych  substancji,  które  mogą  przywierać  do  powierzchni.  Zanurzyć  próbkę  w  alkoholu  
i  szybko  osuszyć.  Zmierzyć  grubości  b  samego  metalu.
Grubość  powłoki  jest  wyrażona  wzorem:  

a–b
     
2

  

  

  

  

  

  

(3)

5.1.4.4   Przedstawianie  wyników
Wykonać  trzy  pomiary  grubości  powłoki  i  obliczyć  średnią  arytmetyczną  dla  każdej  z  próbek.  Wszystkie  próbki  
powinny  spełnić  wymagania  podane  w  EN  10143  i  EN  10218-2  dla  materiałów  ocynkowanych  oraz  w  4.3.3.1  
dla  dodatkowych  powłok.
Taśmy  lakierowane  powinny  odpowiadać  specyﬁkacji  producenta  w  zakresie  grubości  powłoki.

5.2   Oznaczanie  wymiarów  narożników  i  listew  podtynkowych
5.2.1   Postanowienia  ogólne
Metody  badań  konieczne  do  potwierdzenia  zgodności  wyrobu  z  wymaganiami  technicznymi  powinny  być  zgodne  z  podanym  poniżej  opisem.  Próbka  powinna  składać  się  co  najmniej  z  pięciu  pełno  wymiarowych  próbek  
wybranych  losowo.
5.2.2   Grubość  lub  średnica
Patrz  5.1.2  za  wyjątkiem  5.1.2.4.
Przedstawianie  wyników:  Zarejestrować  wyniki  trzech  pomiarów  grubości  lub  średnicy  i  obliczyć  średnią  arytmetyczną  dla  każdej  z  próbek.  Badania  przeprowadzić  dla  wszystkich  pięciu  próbek,  z  których  wszystkie  powinny  
spełniać  wymagania  podane  w  4.3.3.1.
5.2.3   Długość
Patrz  5.1.3,  z  wyjątkiem  5.1.3.4.
Przedstawianie  wyników:  Zarejestrować  wynik  badania  długości  dla  pięciu  próbek.  Wszystkie  próbki  powinny  
spełniać  wymagania  podane  w  4.3.3.1.
5.2.4   Prostoliniowość  
5.2.4.1   Zasada  metody
Prostoliniowość  próbki  należy  zmierzyć  i  porównać  z  tolerancjami.
5.2.4.2   Aparatura
a)   płaska  powierzchnia;;
b)   suwmiarka,  wyskalowana  z  milimetrach,  pozwalająca  na  odczyt  z  dokładnością  do  0,5  mm.
5.2.4.3   Procedura
Próbkę   umieścić   na   płaskiej   powierzchni   i  zmierzyć   odchylenie   od   płaszczyzny   płaskiej   powierzchni   (patrz  
Rysunek  1).
5.2.4.4   Przedstawianie  wyników
Zarejestrować  wyniki  dla  pięciu  próbek.  Wszystkie  próbki  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  4.3.3.3.
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5.2.5   Wymiary  proﬁli
5.2.5.1   Zasada  metody
Dokładność  kształtu  proﬁlu  należy  mierzyć  uwzględniając  kąty  i  wymiary.
5.2.5.2   Aparatura
a)   kątomierz;;
b)   suwmiarka,  wyskalowana  z  milimetrach,  pozwalająca  na  odczyt  z  dokładnością  do  0,1  mm.
5.2.5.3   Procedura
Zmierzyć  kąty  i  wymiary  proﬁlu  w  odległości  co  najmniej  200  mm  od  końca  proﬁlu  i  porównać  je  z  wymaganiami  
przedstawionymi  w  Tablicy  1.
5.2.5.4   Przedstawianie  wyników
Zarejestrować  wyniki  dla  pięciu  próbek.  Wszystkie  próbki  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  4.3.3.4.
5.2.6   Grubość  powłoki
Zmierzyć  zgodnie  z  opisem  w  5.1.4.

6   Ocena  zgodności
6.1   Postanowienia  ogólne
Zgodność  wyrobów  z  wymaganiami  niniejszej  Normy  Europejskiej  z  podanymi  wartościami  (w  tym  klasami)  
należy  wykazać  na  podstawie:
–   Wstępnego  Badania  Typu  (WBT);;
–   Zakładowej  Kontroli  Produkcji  przeprowadzonej  przez  producenta  (ZKP).
Na  potrzeby  badań,  wyroby  można  pogrupować  w  rodziny,  kiedy  uznaje  się,  że  dana  właściwość  jest  wspólna  
dla  wszystkich  wyrobów  z  danej  rodziny.
Decyzję   dotyczącą   zaliczenia   wyrobów   (lub   ich   właściwości)   do   danej   rodziny   wyrobów   podejmuje   producent.

6.2   Badania  typu
6.2.1   Postanowienia  ogólne
Pobieranie  próbek  i  badania  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozdziałem  5.
Wyniki  wszystkich  badań  powinny  zostać  zarejestrowane  i  być  przechowywane  przez  producenta  minimum  
przez  5  lat.
6.2.2   Wstępne  badania  typu
Wstępne  badania  typu  powinny  być  wykonane  w  celu  wykazania  zgodności  z  niniejszą  normą.
Wstępne  badania  typu  powinny  być  przeprowadzone  na  początku  produkcji  nowego  typu  wyrobu  (z  wyjątkiem  
należących  do  rodziny,  dla  której  badania  już  zostały  wykonane)  lub  podczas  wprowadzania  nowej  metody  
produkcji  (jeżeli  ma  ona  wpływ  na  deklarowane  właściwości).
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Badania   przeprowadzone   uprzednio   zgodnie   z  postanowieniami   niniejszej   normy   (ten   sam   wyrób,   te   same  
właściwości,  ta  sama  metoda  badań,  procedura  pobierania  próbek,  system  oceny  zgodności  itp.)  można  wziąć  
pod  uwagę.
Wszystkie  właściwości  wyrobu  wymienione  w  Rozdziale  4,  mające  zastosowanie  dla  przewidzianego  zastosowania,  powinny  być  obiektem  badań  wstępnych  typu,  z  następującymi  wyjątkami:
–   emisję  substancji  niebezpiecznych  można  oceniać  pośrednio,  poprzez  kontrolę  zawartości  danej  substancji;;
–   gdy  stosowane  są  wartości  nominalne;;
–   kiedy  reakcja  na  ogień  jest  klasy  A1  (nie  przyczyniającej  się  do  rozprzestrzeniania  ognia)  bez  dalszych  
badań  zgodnie  z  4.1.1.
6.2.3   Dalsze  badania  typu
W  przypadku  modyﬁkacji  specyﬁkacji  wyrobu,  surowców  lub  dostawcy  komponentów,  a  także  procesu  produkcji  
(z  uwzględnieniem  deﬁnicji  jednej  rodziny),  znacząco  zmieniających  jedną  właściwość  lub  kilka  właściwości,  
badania  typu  powinny  być  powtórzone  dla  tej  (tych)  właściwości.
Pobieranie  próbek  i  badania  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozdziałem  5.
Wyniki  wszystkich  badań  powinny  zostać  zarejestrowane  i  być  przechowywane  przez  producenta  minimum  
przez  5  lat.

6.3   Zakładowa  kontrola  produkcji  (ZKP)
6.3.1   Postanowienia  ogólne
Producent  powinien  ustanowić,  udokumentować  i  utrzymywać  system  ZKP,  w  celu  zagwarantowania,  iż  wyroby  
wprowadzane  na  rynek  są  zgodne  z  deklarowaną  charakterystyką  i  właściwościami.  System  ZKP  powinien  obejmować  procedury,  regularne  kontrole  i  badania  i/lub  oceny,  oraz  wyniki  kontroli  stosowanych  surowców  i  innych  
materiałów  lub  elementów  wchodzących  w  skład  wyrobu,  wyposażenia,  procesu  produkcyjnego  i  wyrobu.
UWAGA   System  ZKP  zgodny  z  wymaganiami  EN  ISO  9001  i  dostosowany  do  wymagań  niniejszej  Normy  Europejskiej  
powinien  być  uznany  za  spełniający  powyższe  wymagania.

Wyniki  kontroli,  badań  lub  ocen  wymagające  działania  powinny  być  zarejestrowane,  tak  jak  wszystkie  podjęte  
działania.  Działania  podjęte,  gdy  kontrolowane  wartości  lub  kryteria  nie  są  spełnione,  należy  zarejestrować  
i  zachować  przez  czas  określony  w  procedurach  systemu  ZKP  producenta.
6.3.2   Personel
Odpowiedzialność,  kompetencje  i  zależności  pomiędzy  personelem,  który  zarządza,  przeprowadza  i  sprawdza  
prace   związane   z  oceną   zgodności   wyrobów,   powinny   być   określone.   Odnosi   się   to   szczególnie   do   personelu   odpowiedzialnego   za   podjęcie   działań   zapobiegających   pojawieniu   się   wyrobów   niezgodnych,   działań  
w  przypadku  niezgodności  i  działań  mających  na  celu  identyﬁkację  i  rejestrowanie  problemów  oceny  zgodności  
wyrobu.  Personel  odpowiedzialny  za  prace  związane  ze  zgodnością  wyrobu  powinien  być  kompetentny,  tj.  mieć  
odpowiednie  wykształcenie,  umiejętności  i  doświadczenie,  co  należy  udokumentować.
6.3.3   Wyposażenie
a)   Badania
Wszystkie  przyrządy  służące  do  ważenia,  pomiarów  i  badań  powinny  być  wzorcowane  i  regularnie  sprawdzane,  
zgodnie  z  udokumentowanymi  procedurami  i  kryteriami,  z  określoną  częstotliwością.
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b)   Produkcja
Całe  wyposażenie  używane  w  procesie  produkcyjnym  powinno  być  regularnie  sprawdzane  i  konserwowane,  
aby  zagwarantować,  że  jego  używanie,  zużycie  lub  awaria  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  proces  
produkcyjny.  Operacje  kontrolne  i  związane  z  konserwacją  powinny  być  dokonywane  i  rejestrowane  zgodnie  
z  pisemnymi  procedurami  producenta,  a  zapisy  należy  zachować  przez  czas  określony  w  procedurach  ZKP  
producenta.
6.3.4   Surowce  i  składniki
Specyﬁkacje  dotyczące  wszystkich  surowców  i  składników  wchodzących  w  skład  wyrobu  powinny  być  udokumentowane,  tak  jak  program  kontroli  zapewniający  ich  zgodność.
6.3.5   Badanie  i  ocena  wyrobu
Producent  powinien  opracować  procedury  w  celu  zagwarantowania  utrzymania  deklarowanych  wartości  dla  
wszystkich  właściwości  wyrobu.  Zgodność  z  EN  ISO  9001:2000,  7.5.1  i  7.5.2  powinna  zostać  wykazana  w  celu  
spełnienia  wymagań  niniejszego  rozdziału.
6.3.6   Identyﬁkacja  i  oznakowanie
Pojedyncze  wyroby,  partie  wyrobów  lub  pakiety  powinny  być  łatwe  do  identyﬁkacji,  a  pochodzenie  ich  produkcji  
łatwe  do  ustalenia.  Producent  powinien  dysponować  pisemnymi  procedurami  zapewniającymi,  że  nanoszenie  
kodów  identyﬁkacyjnych  i/lub  oznakowań  jest  regularnie  sprawdzane.  Zgodność  z  EN  ISO  9001:2000,  7.5.3  
powinna  zostać  wykazana  w  celu  spełnienia  wymagań  niniejszego  rozdziału.
6.3.7   Wyroby  niezgodne
Producent  powinien  mieć  pisemne  procedury  opisujące  jak  należy  postępować  z  wyrobami  niezgodnymi.  Każda  
niezgodność  powinna  być  zarejestrowana  w  momencie  wystąpienia,  a  zapisy  te  należy  zachować  przez  czas  
określony  w  pisemnych  procedurach  producenta.
6.3.8   Działania  naprawcze
Producent  powinien  mieć  pisemne  procedury  określające  działania  zmierzające  do  wyeliminowania  powodów  
niezgodności  i  zapobiegania  ponownemu  jej  wystąpieniu.  Zgodność  z  EN  ISO  9001:2000,  8.5.2  powinna  zostać  
wykazana  w  celu  spełnienia  wymagań  niniejszego  rozdziału.
6.3.9   Inne  metody  badań
W  procesie  zakładowej  kontroli  produkcji  inne  metody  badań,  niż  wymienione  dla  WBT,  mogą  być  stosowane,  
przy  założeniu,  że  dają  wystarczającą  pewność,  co  do  zgodności  wyrobu  z  niniejszą  normą.

7   Oznaczenie
7.1   Siatki  podtynkowe
Siatki  podtynkowe  powinny  być  oznaczone  następująco:
a)   określeniem  „siatka  podtynkowa”;;
b)   powołaniem  na  niniejszą  Normę  Europejską;;
c)   typem;;
–   metalowa  siatka  podtynkowa  płaska;;
–   metalowa  siatka  podtynkowa  falista;;
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–   siatka  podtynkowa  żebrowana  (mini  żebra);;
–   siatka  podtynkowa  żebrowana  (żebra  normalne);;
–   siatka  podtynkowa  druciana  zwykła  (może  być  z  podkładem  papierowym);;
–   siatka  podtynkowa  druciana  wzmocniona  (może  być  z  podkładem  papierowym);;
–

siatka  podtynkowa  druciana  mocno  żebrowana  (może  być  z  podkładem  papierowym);;

–

siatka  podtynkowa  ceramiczna.

UWAGA  

Patrz  Tablica  3.

PRZYKŁAD  OZNACZENIA:  Siatka  podtynkowa  EN  13658-1,  siatka  podtynkowa  druciana  zwykła

7.2   Narożniki  i  listwy  podtynkowe
Narożniki  i  listwy  podtynkowe  powinny  być  oznaczone  następująco:
a)   określeniem  „narożnik  lub  listwa  podtynkowa”;;
b)   powołaniem  na  niniejszą  Normę  Europejską;;
c)   typem:
–   narożnik  podtynkowy  kątowy;;
–   narożnik  podtynkowy  wykończeniowy  lub  listwa  podtynkowa  wykończeniowa;;
–   narożnik  podtynkowy  o  indywidualnych  właściwościach;;
–   listwa  podtynkowa  dylatacyjna  lub  rozprężna;;
–   narożnik  podtynkowy  druciany  kątowy.
UWAGA  

Patrz  Tablica  1.

PRZYKŁAD  OZNACZENIA:  Narożnik  podtynkowy  EN  13658-2,  narożnik  podtynkowy  wykończeniowy

8   Oznakowanie,  etykietowanie  i  pakowanie
Siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  zgodne  z  niniejszą  Normą  Europejską  powinny  być  wyraźnie  oznakowane  
–  na  opakowaniu  albo  w  dołączonych  dokumentach  handlowych  (np.  dowód  dostawy)  –  następującymi  informacjami:
a)   powołaniem  na  niniejszą  Normę  Europejską;;
b)   nazwą,  znakiem  handlowym  lub  innymi  środkami  identyﬁkacji  producenta  wyrobu;;
c)   datą  produkcji;;
d)   dotyczącymi  identyﬁkacji  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych  i  ich  związkiem  z  oznaczeniem  zdeﬁniowanym  w  Rozdziale  7.
UWAGA   Jeżeli  w  oznakowaniu  CE  wymaga  się  także  powyższych  danych,  zgodność  z  oznakowaniem  CE  zapewnia  
spełnienie  wymagań  zawartych  w  niniejszym  rozdziale.
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Tablica  1  –  Typowe  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Zastosowanie  zewnętrzne
Proﬁl  (tylko  przykładowy)
narożnik  podtynkowy  kątowy

Numer  proﬁlu Rodzaj  materiału

Minimalna  grubość  
materiału

Minimalny  wymiar  a
w  mm

E1
patrz  uwagi  1  
i  2  oraz  Rys.  2
30

Tablica  1a

E2
patrz  uwaga  3  
oraz  Rys.  2

narożnik  podtynkowy
wykończeniowy
E3
E2

40

patrz  uwaga  3

Tablica  1b
listwa  tynkarska  wykończeniowa
E5
E6

patrz  Tablica  2

patrz  4.3.3.1

40

patrz  uwaga  3
Tablica  1c
listwa  podtynkowa  dylatacyjna
i  rozprężna  
E7
40
patrz  uwaga  3
Tablica  1d
listwa  podtynkowa  narożna
dylatacyjna  i  rozprężna
E8
40
patrz  uwaga  4

Tablica  1e
narożnik  podtynkowy  druciany
kątowy  
E9

55

Tablica  1f
UWAGA   1   Wymiar   b   dostosowany   do   grubości   tynku   (minimum);;   dotyczy   grubości   tynku   dla   narożników   podtynkowych
                                          kątowych  (patrz  Rysunek  2).
UWAGA  2   Numery  kształtów  proﬁli  E1/10  dla  tynku  10  mm,  E1/13  dla  tynku  13  mm,  W1/13  dla  tynku  13  mm  itd.
UWAGA  3   *   pasek  z  tworzywa  sztucznego  wytłaczanego  do  nakładania
UAWGA  4   *   część  rozprężna  z  tworzywa  sztucznego  wytłaczanego
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Tablica  2  –  Rodzaje  materiałów
1

stal  nierdzewna  zgodna  z  EN  10088  taśmy  i  druty

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

2

taśma  stalowa  ocynkowana  Z450  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

3

taśma  stalowa  ocynkowana  Z275  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143,  wraz
z  powłoką  epoksydową

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

4

taśma  stalowa  ocynkowana  Z275  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

5

taśma  stalowa  ocynkowana  Z275  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143,  wraz  
z  lakierem

siatki  podtynkowe

6

taśma  stalowa  ocynkowana  Z350  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

7

drut  ocynkowany  zgodny  z  EN  10218-2  oraz  EN  10244-1

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe

8

taśma  stalowa  ocynkowana  Z275  zgodna  z  EN  10327  oraz  EN  10143  wraz
z  pokryciem  rozprężnym  z  tworzywa  sztucznego  wytłaczanego

narożniki  i  listwy
podtynkowe

9

taśmy  lub  blachy  aluminiowe  zgodne  z  EN  485-2  oraz  z  EN  485-3

narożniki  i  listwy
podtynkowe

10

stopy  cynku  zgodne  z  EN  988

narożniki,  listwy  i  siatki  
podtynkowe
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Tablica  3  –  Typowe  siatki  podtynkowe  cięto-ciągnione  (zastosowanie  zewnętrzne)
Oznaczenie  
lub  kod  a

  L  

Specyﬁkacja  
wyrobu

Grubość
nominalna

min  otwarcie

Minimalna  
wysokość  
żebra
mm

Otwór  
LWM × SMW

13 mm × 13 mm

–

0,3

patrz  Tablica  2

LS

siatka  podtynkowa  
cięto-ciągniona  
od  4.2.3.1  do  
płaska  ze  stali  
4.2.3.3
nierdzewnej

13 mm × 13 mm

–

0,3

–

CL

siatka  podtynkowa  
od  4.2.3.1  do  
cięto-ciągniona  
4.2.3.3
falista

13 mm × 13 mm

5

0,3

patrz  Tablica  2

CLS

siatka  podtynkowa  
cięto-ciągniona  
od  4.2.3.1  do  
falista  ze  stali  
4.2.3.3
nierdzewnej

13 mm × 13 mm

5

0,3

–

RLM

siatka  podtynkowa  
od  4.2.3.1  do  
cięto-ciągniona  
4.2.3.3
żebrowana  płaska

do  określenia  
przez  producenta

4

0,25

patrz  Tablica  2

od  4.2.3.1  do  
4.2.3.3

do  określenia  
przez  producenta

7

0,2

patrz  Tablica  2

RLS

siatka  podtynkowa  
cięto-ciągniona  
od  4.2.3.1  do  
żebrowana  ze  stali  
4.2.3.3
nierdzewnej

do  określenia  
przez  producenta

7

0,3

–

RLP

siatka  podtynkowa  
cięto-ciągniona  
od  4.2.3.1  do  
żebrowana
4.2.3.3
z  podkładem
papierowym

do  określenia  
przez  producenta

7

0,3

patrz  Tablica  2

siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  
żebrowana

siatka  podtynkowa
siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  –  stal  nierdzewna

  CL  

siatka  podtynkowa  falista

  CLS   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  falista  –  stal  nierdzewna
siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  żebrowana

  RLM   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  z  mini-żebrowaniem
  RLS   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  żebrowana  –  stal  nierdzewna
  RLP   siatka  podtynkowa  cięto-ciągniona  żebrowana  z  podkładem  papierowym
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mm

siatka  podtynkowa  
od  4.2.3.1  do  
cięto-ciągniona  
4.2.3.3
płaska

  LS  

  RL  

Rodzaj
materiału  /  
jakość

L

RL

a

Typ
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Tablica  4  –  Typowe  zgrzewane  i  tkane  siatki  podtynkowe  (zastosowanie  zewnętrzne)
Oznaczenie  /  kod  
numer

Typ

Specyﬁkacja

Masa
nominalna  
kg/m2

SWL

siatka  podtynkowa  
druciana  zwykła  
z  podkładem
papierowym  

patrz  4.2.3.4

1,05

RWL

siatka  podtynkowa  
druciana
wzmocniona
z  podkładem
papierowym  

patrz  4.2.3.5

1,22

HWL

siatka  podtynkowa  
druciana  mocno  
żebrowana
z  podkładem
papierowym

patrz  4.2.3.6

1,47

DWL

siatka  podtynkowa  
druciana  odporna  na  
wilgoć  z  podkładem  
papierowym

patrz  4.2.3.7

1,38

WM1

siatka  podtynkowa  
druciana

12,7 mm × 12,7 mm
patrz  3.1.9

1,17

WM2

siatka  podtynkowa  
druciana

16 mm × 16 mm
patrz  3.1.9

0,87

WM3

siatka  podtynkowa  
druciana

19 mm × 19 mm
patrz  3.1.9

0,83

WM4

siatka  podtynkowa  
druciana

25,4 mm × 25,4 mm
patrz  3.1.9

0,54

Rodzaj  materiału  /  
jakość

patrz  Tablica  2  oraz  
EN 13914-2

Tablica  5  –  Typowe  siatki  podtynkowe  ceramiczne
Oznaczenie  /  kod  
numer

Typ

Typowe  wymiary

Minimalna  masa  
kg/m2

Rodzaj  materiału  /  
jakość

Glina  2

stal  nierdzewna

patrz  4.2.3.8  oraz  
Rysunek  7

3,2

patrz  Tablica  2
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Objaśnienia
1   Pomiar  odchylenia  od  prostoliniowości  
2   Narożnik  podtynkowy  kątowy
3   Narożnik  podtynkowy  kątowy  wykończeniowy  i  podobne
Odcinek  A  –  A
Ułożenie  narożnika  podtynkowego  lub  listwy  podtynkowej  
podczas  badania,  np.  przedstawione  odchylenie  wklęsłe.
Odchylenie  wypukłe  ma  takie  same  wymagania

Rysunek  1  –  Badanie  tolerancji  prostoliniowości  
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Metoda  1
wymiary  a oraz b  dostosowane  do  minimalnej  grubości  tynku
tolerancja  dla  grubości  tynku  b  =  ±  1,0  mm

Metoda  2
wymiar  a  dostosowany  do  wklejania
  w  placki  tynku  lub  w  pierwszą  warstwę

Rysunek  2  –  Wymiary  narożnika  podtynkowego  kątowego
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Wymiary  w  milimetrach

Objaśnienia
1   Wymiar  otworu  SWM         a)   Metalowa  siatka  podtynkowa  płaska
2   Wymiar  otworu  LWM         b)   Metalowa  siatka  podtynkowa  falista

Rysunek  3  –  Pomiary  otworu dla  metalowych  siatek  podtynkowych  cięto-ciągnionych
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Objaśnienia
1   Wymiar  otworu  SWM
2   Wymiar  otworu  LWM
3   Wysokość  żebra

Rysunek  4  –  Pomiary  otworu dla  siatek  podtynkowych  żebrowanych
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Wymiary  w  milimetrach

Objaśnienia
1   Drut  brzegowy
2   Drut  wzmacniający
3   Drut  montażowy
4   Grubość  metalowej  siatki  podtynkowej

Rysunek  5  –  Siatka  podtynkowa  druciana  zgrzewana
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Wymiary  w  milimetrach

Objaśnienia
1   Długość  rzeczywista
2   Długość  nominalna

Rysunek  6  –  Druciana  siatka  zgrzewana

29

NORMA DO U YTKU WEWN TRZNEGO
PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA
W PRACACH NORMALIZACYJNYCH 2009.06.01.
EN  13658-2:2005

Wymiary  w  milimetrach

Rysunek  7  –  Siatka  podtynkowa  ceramiczna  otwarta
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Załącznik  ZA
(informacyjny)
Rozdziały  niniejszej  Normy  Europejskiej  dotyczące  postanowień  dyrektywy  
Unii  Europejskiej  Wyroby  budowlane
ZA.1   Zakres  oraz  istotne  właściwości
Niniejsza  Norma  Europejska  została  opracowana  na  podstawie  mandatu  M/106  „Wyroby  gipsowe”  udzielonego  
CEN  przez  Komisję  Europejską  oraz  Europejskie  Stowarzyszenie  Wolnego  Handlu.
Rozdziały  niniejszej  Normy  Europejskiej  przedstawione  w  Tablicy  ZA.1  spełniają  wymagania  mandatu  udzielonego  zgodnie  z  dyrektywą  UE  Wyroby  budowlane  (89/106/EWG).
Zgodność  z  tymi  rozdziałami  daje  podstawę  do  założenia,  że  metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  
objęte  niniejszym  załącznikiem,  są  dostosowane  do  przewidzianego  zastosowania;;  należy  także  uwzględnić  
informacje  dotyczące  oznakowania  CE.
OSTRZEŻENIE:  W  odniesieniu  do  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych  dla  tynków  zewnętrznych  
objętych  zakresem  niniejszej  Normy  Europejskiej,  mogą  mieć  zastosowanie  inne  wymagania  lub  dyrektywy  UE,  nie  mające  wpływu  na  dostosowanie  wyrobu  do  przewidywanego(-ych)  zastosowania(-ań).  
UWAGA  1  
W  przypadku  niebezpiecznych  substancji  mogą  być  stosowane  inne  wymagania  dotyczące  wyrobów  objętych   zakresem   niniejszej   Normy   Europejskiej   (np.   przeniesione   prawodawstwo   europejskie   i  prawa   krajowe,   przepisy  
i  administracyjne  postanowienia).  Aby  spełnić  postanowienia  dyrektywy  UE  Wyroby  budowlane,  wymagania  te  powinny  
także  zgadzać  się  z  nimi  co  do  tego,  kiedy  i  gdzie  mają  one  być  stosowane.
UWAGA  2  
Informacyjna  baza  danych  europejskich  i  krajowych  postanowień  dotyczących  substancji  niebezpiecznych  
jest  dostępna  na  stronie  w  portalu  EUROPA  (dostępna  pod  adresem:
http:/europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm)

Niniejszy  załącznik  ma  ten  sam  zakres  co  Rozdział  1  niniejszej  normy  dla  wyrobów,  których  dotyczy.  Ustala  on  
warunki  oznakowania  symbolem  CE  metalowych  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych,  przeznaczonych  
do  wskazanego  poniżej  zastosowania  i  wskazuje  odnośne  rozdziały  (patrz  Tablica  ZA.1).
Tablica  ZA.1  –  Zakres  oraz  rozdziały  zawierające  wymagania  istotne  dla  oznakowania  symbolem  CE
Wyrób:                                                                                          metalowe  siatki  i  listwy  podtynkowe  dla  tynków  zewnętrznych  
Zamierzone  zastosowanie(-a):    

Ogólnobudowlane  (patrz  Rozdział  1)

Podstawowe  właściwości  
na  podstawie  Mandatu  

Reakcja  na  ogień  (przy  bezpośrednim  
narażeniu)
Substancje  niebezpieczne

Rozdziały  niniejszej  
Normy  Europejskiej  
zawierające
wymagania

Poziom  i/lub  
klasa  zgodnie  
z  mandatem

4.1.1

od  A1  do  F

Obejmująca  wyroby  klasy  od  A1ﬂ
do  Fﬂ  zgodnie  z  Decyzją  Komisji  
nr  96/603/WE,  ze  zmianami

4.4

–

Substancja  X  :  mniej  niż  n  ppm

Uwagi

Wymagania  dotyczące  niektórych  właściwości  nie  obowiązują  w  tych  krajach  członkowskich,  które  nie  mają  
przepisów  związanych  z  tą  właściwością  w  odniesieniu  do  zamierzonego  zastosowania  wyrobu.  W  takim  przypadku,  producenci  wprowadzający  wyroby  na  rynki  tych  krajów  członkowskich,  nie  mają  obowiązku  oznaczania  
ani  deklarowania  właściwości  wyrobów  związanych  z  tą  charakterystyką,  a  w  oznakowaniu  CE  (patrz  ZA.3)  
można  zastosować  zapis  „Właściwość  użytkowa  nieokreślana”  (NPD).  
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Zapisu  NPD  nie  można  zastosować,  gdy  właściwość  podlega  wymaganiom  z  określonym  poziomem  progowym.

ZA.2   Ocena  zgodności  oraz  deklarowanie  zgodności  metalowych  siatek,  narożników  
i  listew  podtynkowych
System/(-y)  oceny  zgodności  metalowych  siatek,  narożników  i  listew  podtynkowych,  przedstawionych  w  Tablicy  
ZA.1,  zgodnie  z  Decyzją  Komisji  95/467/WE,  podaną  w  Załączniku  III  mandatu  M/106  „Wyroby  gipsowe”,  przedstawiono  w  Tablicy  ZA.2  w  odniesieniu  do  zamierzonego  zastosowania  i  właściwych  poziomów  lub  klas(-y).
Tablica  ZA.2  –  Systemy  oceny  zgodności  (AoC)
Wyrób

Zamierzone  zastosowanie

W  konstrukcjach  lub  trwałych  podłożach  dla  
utrzymywania  tynku  w  miejscu  lub  dla  osłony  
Metalowe  siatki,
zewnętrznych  naroży  i  dostarczaniu
narożniki  i  listwy
funkcjonalności  dla  wykończeń  konstrukcji  
podtynkowe  dla  tynków   zewnętrznych,  podlegających  wymaganiom  
zewnętrznych
w  zakresie  reakcji  na  ogień  
Dla  zastosowań  nie  wspomnianych  powyżej
a

Poziom  i/lub  klasa

System  oceny  
zgodności

od  A1  do  F

3a
4b

–

4b

  Wyroby/materiały  wymagające  badań.

b

  Wyroby/materiały  nie  wymagające  badań  w  zakresie  reakcji  na  ogień  (np.  wyroby/materiały  klasy  A1  zgodnie  z  decyzją  
Komisji  96/603/WE,  ze  zmianami).

Podział  zadań  między  producentem  a  upoważnionym  organem,  w  przypadku  wskazanych  zamierzonych  zastosowań,  przedstawiono  w  Tablicy  ZA.3a  oraz  ZA.3b.  Jeżeli  więcej  niż  jedno  planowane  zastosowanie  odnosi  
się  do  wyrobu,  tablice  należy  czytać  łącznie.
Tablica  ZA.3a  –  Wyznaczenie  zadań  w  ocenie  zgodności  metalowych  siatek,  narożników  i  listew  
podtynkowych  do  zastosowania  w  konstrukcjach  lub  w  trwałych  podłożach  dla  utrzymywania  tynku  
w  miejscu  lub  dla  osłony  zewnętrznych  naroży  i  dostarczaniu  funkcjonalności  dla  wykończeń
konstrukcji  zewnętrznych,  polepszających  ochronę  ogniową  
(dla  wyrobów  podlegających  systemowi  oceny  zgodności  System  3)
Zadania

Zadania  dla  producenta

Zadania  dla  organu
upoważnionego
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Zakładowa  kontrola  produkcji  (ZKP)

Wstępne  badania  typu  (WBT)

Treść  zadania  

Reakcja  na  ogień.  Kontrola  
występowania  organicznych  
powłok  lub  elastycznych
części  wewnętrznych.
Reakcja  na  ogień.  Określenie  
Euroklasy.

Rozdziały
niniejszej  normy  
do  stosowania
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Tablica  ZA.3b  –  Wyznaczenie  zadań  w  ocenie  zgodności  metalowych  siatek,  narożników  i  listew
podtynkowych  do  zastosowania  w  konstrukcjach  lub  w  trwałych  podłożach  przeznaczonych
do  zastosowań  nie  wymienionych  powyżej  
(dla  wyrobów  podlegających  systemowi  oceny  zgodności  System  4)
Zadania

Zadania  leżące  w  zakresie   Zakładowa  kontrola  produkcji  (ZKP)
odpowiedzialności
producenta

Treść  zadania  

Rozdziały
niniejszej  normy  
do  stosowania

Parametry  odnoszące  się  do  
substancji  niebezpiecznych  
i  reakcji  na  ogień.  
6

Wstępne  badania  typu  przez
producenta

Deklaracja  Klasy  A1.

(Dla  wyrobów  objętych  systemem  3):  Jeżeli  zgodność  z  wymaganiami  niniejszego  załącznika  została  osiągnięta,   producent   lub   jego   upoważniony   przedstawiciel   w  EOG,   powinien   sporządzić   i  zachować   deklarację  
zgodności  (deklaracja  zgodności  WE),  upoważniającą  do  naniesienia  oznakowania  CE.  Deklaracja  ta  powinna  
zawierać:  
–   nazwę  i  adres  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  ustalonego  w  EOG;;
–   opis  wyrobu  (typ,  identyﬁkacja,  zamierzone  zastosowanie  itd)  i  kopie  informacji  towarzyszących  oznakowaniu  CE;;  
–   wytyczne,  z  którymi  wyrób  jest  zgodny  (np.  Załącznik  ZA  do  niniejszej  Normy  Europejskiej);;
–   szczególne  warunki  związane  z  zastosowaniem  wyrobu  (np.  postanowienia  dotyczące  zastosowania  
w  określonych  warunkach);;  
–   nazwę  i  adres  notyﬁkowanego(-ych)  laboratorium(-riów);;
–   nazwisko  i  zajmowane  stanowisko  osoby  upoważnionej  do  podpisania  deklaracji  w  imieniu  producenta  
lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela.
(Dla  wyrobów  objętych  systemem  4):  Jeżeli  zgodność  z  wymaganiami  niniejszego  załącznika  została  osiągnięta,   producent   lub   jego   upoważniony   przedstawiciel   w  EOG,   powinien   sporządzić   i  zachować   deklarację  
zgodności  (deklaracja  zgodności  WE),  upoważniająca  do  naniesienia  oznakowania  CE.  Deklaracja  ta  powinna  
zawierać:  
–   nazwę  i  adres  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  ustalonego  w  EOG;;
–   opis  wyrobu  (typ,  identyﬁkacja,  zamierzone  zastosowanie  itd)  i  kopię  informacji  towarzyszących  oznakowaniu  CE;;  
–   wytyczne,  z  którymi  wyrób  jest  zgodny  (np.  Załącznik  ZA  do  niniejszej  Normy  Europejskiej);;
–   szczególne   warunki   związane   z  zastosowaniem   wyrobu   (np.   wytyczne   związane   z  zastosowaniem  
w  określonych  warunkach);;  
–   nazwisko  i  zajmowane  stanowisko  osoby  upoważnionej  do  podpisania  deklaracji  w  imieniu  producenta  
lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela
UWAGA      Zaleca  się  unikania  powielania  informacji  w  deklaracji  i  w  certyﬁkacie.  W  tym  celu  można  zastosować  odsyłacze  
między  dokumentami,  jeżeli  jeden  dokument  zawiera  więcej  informacji  niż  drugi.  

Deklaracja  i  certyﬁkat,  o  których  mowa  powyżej,  powinny  być  zredagowane  w  języku  urzędowym  lub  językach  
urzędowych  kraju  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  w  którym  wyrób  ma  być  stosowany.
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ZA.3   Oznakowanie  CE  oraz  etykietowanie  
Producent  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  w  EOG  odpowiada  za  naniesienie  oznakowania  CE.  Nanoszony  
symbol  oznakowania  CE  powinien  być  zgodny  z  dyrektywą  93/68/WE  i  widoczny  na  opakowaniu  lub  towarzyszących  dokumentach  handlowych,  (np.  na  dowodzie  dostawy).  Następujące  informacje  powinny  towarzyszyć  
symbolowi  CE:  
–   nazwa,  znak  identyﬁkacyjny  i  adres  rejestrowy  producenta;;
–   dwie  ostatnie  cyfry  roku,  w  którym  naniesiono  oznakowanie;;
–   powołanie  na  niniejszą  Normę  Europejską;;
–   typ  wyrobu:  (np.  siatka  metalowa  wzmocniona  z  podkładem  papierowym);;
–   informacje  o  tych  podstawowych  właściwościach  wymienionych  w  Tablicy  ZA.1,  które  mają  być  zadeklarowane,  przedstawione  w  sposób  następujący:
–   deklarowane  wartości  oraz,  kiedy  dotyczy,  poziom  lub  klasę  (gdy  jest  to  niezbędne  włączając  uwagę  
„spełnia”   dla   wymagań   typu   spełnia/nie   spełnia)   dla   każdej   z  właściwości   podstawowych,   zgodnie  
z  kolumną  „Uwagi”  w  Tablicy  ZA.1;;
–   zapis  „Właściwość  użytkowa  nieokreślana”  (NPD)  podany  dla  parametrów  tam  gdzie  ma  to  zastosowanie;
–   jako  alternatywa,  standardowe  oznaczenie  wskazujące  niektóre  lub  wszystkie  odnośne  wymagania  (jeżeli  
standardowe  oznaczenie  pokrywa  jedynie  część  wymagań,  powinno  być  uzupełnione  deklarowanymi  
wartościami  dla  innych  wymagań,  jak  powyżej).
Zapis  „Właściwość  użytkowa  nieokreślana”  (NPD)  nie  powinien  mieć  zastosowania,  gdy  właściwość  osiąga  
poziom  progowy.  Opcja  NPD  może  być  stosowana,  jeżeli  właściwość  dla  pewnego  zamierzonego  zastosowania  
nie  podlega  wymaganiom  przepisów  obowiązujących  w  kraju  członkowskim,  w  którym  wyrób  ma  być  stosowany.  
Oznakowanie  zgodności  CE  powinno  składać  się  z  inicjałów  CE  w  następującej  formie:

–   jeżeli   oznakowanie   CE   jest   zmniejszane   lub   powiększane,   proporcje   pokazane   na   powyższym   rysunku  
powinny  być  zachowane;;  
–   różne  elementy  oznakowania  CE  powinny  mieć  te  same  wymiary  pionowe,  nie  mniejsze  niż  5  mm.  
Na   Rysunku   ZA.1   podano   przykładowe   informacje   umieszczone   na   opakowaniu   i/lub   w  dołączonych   dokumentach  handlowych.  
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Oznakowanie  zgodności  CE,  złożone  z  symbolu  CE  
podanego  w  dyrektywie  93/68/EWG

Nazwa  ﬁrmy

Nazwa  albo  znak  identyﬁkacyjny  producenta

Skrytka  Pocztowa  21,  B-1050
05

Dwie  ostatnie  cyfry  roku,  w  którym  naniesiono
oznakowanie

EN 13658-2

Numer  Normy  Europejskiej

siatka  metalowa  wzmocniona  z  podkładem  papierowym  
dla  tynków  zewnętrznych

Opis  wyrobu

Reakcja  na  ogień:  Klasa  B

Informacje  o  właściwościach  objętych  regulacją  

Substancje  niebezpieczne:  substancja  X,  mniej  niż
n  ppm

Rysunek  ZA.1  –  Przykład  informacji  umieszczanej  na  oznakowaniu  CE
UWAGA:      Oprócz  określonych  informacji,  odnoszących  się  do  substancji  regulowanych  podanych  wyżej,  zaleca  się,  aby  
do  wyrobu  dołączono  również,  wtedy  gdy  i  tam  gdzie  jest  to  wymagane,  w  odpowiedniej  formie,  dokumenty  zawierające  inne  
przepisy  dotyczące  substancji  regulowanych,  dla  których  zgodność  została  stwierdzona,  razem  ze  wszystkimi  informacjami  
wymaganymi  przez  te  przepisy.  Nie  wymaga  się  podawania  europejskich  przepisów  prawnych  bez  odstępstw  krajowych.

Kiedy  oznakowanie  odbywa  się  zgodnie  z  opisem  powyżej,  wszystkie  wymagania  dotyczące  oznakowania  CE  
są  spełnione  i  żadna  dokumentacja  dodatkowa  nie  jest  konieczna.
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