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Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou



notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č.
EN ISO 21809-2:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 21809-2:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 67 „Materiály, zařízení a
pobřežní konstrukce pro naftový a plynárenský průmysl“ ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC
29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do června 2008, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Upozorňuje se, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] nenese žádnou zodpovědnost za identifikaci nějakého nebo všech takových
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 21809-2:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 21809-2:2007 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy
Tato část normy ISO 21809 stanoví požadavky na způsobilost, nanášení povlaků, zkoušení a manipulaci s
materiály pro provozní nanášení jednovrstvých epoxidových povlaků natavením (FBE), pro ochranu
před korozí povrchů ocelových trubek, používaných v potrubních přepravních systémech v naftovém a
plynárenském průmyslu podle ISO 13623.

Vysokoteplotní povlaky s teplotou skelnatění přesahující 120 °C nebo základní povlaky FBE pro
třívrstvé nebo vícevrstvé polyetylénové nebo polypropylénové povlaky nejsou předmětem této části
normy ISO 21809.

POZNÁMKA Trubky s povlakem podle této částí ISO 21809 se považují za vhodné pro dodatečnou
katodovou ochranu.

-- Vynechaný text --


