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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12271:201_  

(EN 12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. Технічні умови», прийнятий 

методом перевидання (перекладу) — ідентичний щодо EN 12271:2006 

(версія en) «Surface dressing — Requirements». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт   

в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»; 

— слова «у всіх регіонах Європи» замінено на «у всіх регіонах»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять», «Бібліографію» оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

— вилучено «Передмову» до EN 12271:2006 як таку, що 

безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення» виділене рамкою; 

— згідно з конкретними потребами національної стандартизації у 

підрозділі 3.1 «поверхнева обробка (surface dressing)» задля 

відображення звичного використання цього терміну уточнено поняття: 

«Шар зносу, який влаштовують» – далі по тексту стандарту; в підрозділі 

3.3 «щебінь (chippings)» у понятті задля точного визначення спеціальної 
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термінології долучено синонім: «Матеріал для розподілення у вигляді» – 

далі по тексту стандарту;  

— у підрозділі 3.20, а також у таблиці 2 умовні назви візуальних 

оцінок дефектів скорочено та наведено познаками Р1, Р2, Р3, Р4 згідно                           

з розділом 4 задля узгодження з даними рисунка ZA.1 — подання вимог 

цього стандарту для маркування знаком відповідності СЕ;  

— у розділі 4 «Познаки та скорочення» відповідно до примітки 

цього розділу умовні назви познак Р1, Р2, Р3, Р4 подані з розкриттям                      

і поясненнями щодо дефектів згідно з EN 12272-2; 

— у примітці до підрозділу 5.3 для точного викладання вимоги 

щодо основи для влаштування поверхневої обробки до слів «змінювання 

в основі» долучено синонім: «(покритті дороги)» — далі по тексту; 

— виправлено друкарську помилку у рядку 16 таблиці А.2: 

посилання «Додаток ZA.1» замінено на посилання «Додаток ZA,                 

розділ ZA.1»; 

— вилучено друкарські помилки щодо визначання характеристики 

когезійних властивостей в’яжучого із застосуванням плити Vialit                 

у боковику (рядки 4 та 11) таблиці ZA.1; 

— долучено національний додаток НА «Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті. 

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 

 

 

 


