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EN 206:2013/prA1:2015 - spremembe

1. Referenco prEN 13055, Lahki agregati za beton, malto, injekcijsko 
malto, bitumenske zmesi, površinske prevleke ter za uporabo v 
nevezanih in vezanih mešanicah

Je potrebno zamenjati z:

EN 13055-1,Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za betone, malto in 
injekcijske malte

Zamenjava je potrebna v točkah:
2. Zveze s standardi
5.1.3. Agregati
5.1.6. Mineralni dodatki
Dodatek E.1, Splošno
Dodatek E.4,Priporoč ila pri uporabi lahkih agregatov3



EN 206:2013/prA1:2015 - spremembe

2. Redakcijski popravki

• Navajanje literature:
5.3.2. Mejne vrednosti za sestavo betona, OPOMBA 3: Glej CR 
13902 (28) – zamenjati z: 
Glej CR 13902 (18)

• zamenjava formule v dodatku L, Nadaljnje informacije v 
določenih odstavkih, točka 16 



EN 206:2013/prA1:2015 - spremembe

3. Navajanje dolžine življenjske dobe:

• 5.3.2. Mejne vrednosti sestave betona
OPOMBA 3: Za krajšo (npr. 20 let) ali daljšo (npr. 100 let) dobo so morda potrebne milejše ali 
ostrejše zahteve. Smernice za interpretacijo „konca projektirane življenjske dobe“ in kako 
kalibrirati/validirati mejne vrednoti sestave betona, 
podane v predpisih, ki veljajo v kraju uporabe, so podane v ISO 16204.

Dodatek F (informativni), Priporoč ila za mejne vrednosti betona

• Odstavek 2: Vrednosti v preglednici F.1. temeljijo na predpostavljeni življenjski dobi 
konstrukcije 50 let.

zamenjati z:

Življenjska doba betona je odvisna od projektiranja in od lastnosti betona. Vrednosti v preglednici 
F.1. temeljijo na 
predpostavljeni življenjski dobi konstrukcije najmanj 50 let, medtem ko so betonske konstrukcije 
lahko projektirane 
za krajšo življenjsko dobo (npr. 20 let) ali daljšo (npr. 100 let)



Stopnje izpostavljenosti
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Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona 
Preglednica N.3 iz standarda SIST 1026:2016

- življenska doba konstrukcije 50 let (za ve č  kot 50 let zmanjšati v/c za 0,05)

DAN ZDRUŽENJA ZA BETON, Ljubljana, 09. december 2016



Metoda projektiranja trajnosti po SIST 1026

min. č asi potrebni za preskus:

– neprepustnost za vodo (PV; 28 dni + 3 dni = 31 dni),

– odpornost proti zmrzovanju (NOZT-150; 28 dni + 62 dni = 90 dni),

– odpornost proti zmrzovanju in solem (OPTZ-S25: 28 dni + 50 dni = 78 dni), 

– odpornost proti obrabi  (28 dni + 3 dni = 31 dni).

DAN ZDRUŽENJA ZA BETON, Ljubljana, 09. december 2016



Označevanje projektiranega betona
po SIST EN 206 in SIST 1026



Stopnje izpostavljenosti – nekateri stanovanjski objekti

C25/30  (v/c 0,65)

C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S3



Stopnje izpostavljenosti - nekateri inženirski objekti 

C25/30 XC2 Cl0,2 Dmax32 S3



pomembne so novosti standarda SIST 1026:2016 in sicer
obvezno spoštovanje mejnih vrednosti sestave in lastnosti
betona glede na stopnje izpostavljenosti,

Spoštovanje preglednice N.3 bo prineslo več jo trajnost
betonskih konstrukcij in tudi več reda, saj bo trdnostni razred
sledil največ jim vodocementnim razmerjem glede na stopnje
izpostavljenosti,

S pravilnim označevanjem betona bo lažje tako proizvajalcu
betona pri pripravi začetnega preskusa za beton kot kupcu
betona oziroma vgrajevalcu betona, saj bo natančno vedel, kaj
je kupil in kako mora beton vgraditi.

ZAKLJUČ KI
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