
Numer normy/elementu dodatkowego Tytuł

1 PKN-CEN/TR 14613:2007 wersja angielska

Thermal performance of building materials and 

components -- Principles for the determination of 

thermal properties of moist material and 

components

2 PKN-CEN/TR 14788:2012 wersja polska
Wentylacja budynków -- Projektowanie i 

wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

3 PKN-CEN/TR 15123:2007 wersja angielska
Design, preparation and application of internal 

polymer plastering systems

4 PKN-CEN/TR 15124:2007 wersja angielska
Design, preparation and application of internal 

gypsum plastering systems

5 PKN-CEN/TR 15125:2007 wersja angielska
Design, preparation and application of internal 

cement and/or lime plastering systems

6 PKN-CEN/TR 15131:2007 wersja angielska

Thermal performance of building materials -- The 

use of interpolating equations in relation to thermal 

measurement on thick specimens -- Guarded hot 

plate and heat flow meter apparatus

7 PKN-CEN/TR 15225:2007 wersja angielska

Guidance on Factory Production Control for the CE 

Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed 

masonry mortars

8 PKN-CEN/TR 15563:2007 wersja angielska
Temporary works equipment -- Recommendations 

for achieving health and safety

9 PKN-CEN/TR 15615:2009 wersja polska

Wyjaśnienie ogólnych powiązań różnych Norm 

Europejskich z dyrektywą Charakterystyka 

energetyczna budynków (EPBD) -- Dokument 

"Umbrella"

10 PKN-CEN/TR 16435:2014-06 wersja polska

Ciekłe przetwory naftowe -- Komponowanie 

związków tlenowych zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami EN 228

11 PKN-CEN/TR 16970:2017-07 wersja angielska
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- 

Wytyczne wdrożenia EN 15804

12 PKN-CEN/TR 17005:2017-07 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- 

Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i 

wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena 

możliwości dodawania kategorii oddziaływania na 

środowisko oraz związane wskaźniki i metody 

obliczania do oceny środowiskowych właściwości 

użytkowych budynków

13 PKN-CEN/TS 81-29:2006 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 29: Interpretacje 

odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w 

tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

14 PKN-CEN/TS 772-22:2007 wersja niemiecka

Metody badań elementów murowych -- Część 22: 

Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie  

elementów murowych ceramicznych

15 PKN-CEN/TS 772-22:2007 wersja angielska

Methods of test for masonry units -- Part 22: 

Determination of freeze/thaw resistance of clay 

masonry units



16 PKN-CEN/TS 1187:2014-03 wersja angielska
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy

17 PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

18 PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do cisnieniowego odwadniania 

i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności

19 PKN-CEN/TS 12201-7:2007 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 7: 

Zalecenia do oceny zgodności

20 PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 wersja angielska

Badania betonu -- Część 9: Oznaczanie odporności na 

zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli 

odladzających -- Złuszczanie

21 PKN-CEN/TS 12390-9:2007 wersja angielska
Testing hardened concrete -- Part 9: Freeze-thaw 

resistance -- Scaling

22 PKN-CEN/TS 14038-1:2009 wersja polska
Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania 

chlorków z żelbetu -- Część 1: Realkalizacja

23 PKN-CEN/TS 14754-1:2007 wersja angielska

Curing compounds -- Test methods -- Part 1: 

Determination of water retention efficiency of 

common curing compounds

24 PKN-CEN/TS 15324:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury lepkości równoważnej na podstawie 

pomiaru lepkości przy małej prędkości ścinania z 

zastosowaniem reometru dynamicznego ścinania w 

trybie zmian oscylacyjnych w zakresie niskich 

częstotliwości

25 PKN-CEN/TS 15325:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

zerowego ścinania (ZSV) metodą pełzania w 

reometrze dynamicznego ścinania

26 PKN-CEN/TS 15399:2008 wersja polska
Systemy dostawy gazu -- Przewodnik systemów 

zarządzania sieciami dystrybucyjnymi

27 PKN-CEN/TS 15963:2015-10 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury odporności na kruche pękanie próbki z 

karbem za pomocą badania metodą belki 

trzypunktowo zginanej

28 PKN-CEN/TS 16346:2016-04 wersja polska

Lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru 

rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci 

kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 

mm

29 PKN-CEN/TS 16459:2014-06 wersja angielska

Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i 

pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie 

wyników badań według CEN/TS 1187

30 PKN-CLC/TR 50479:2007 wersja angielska

Electrical installation guide -- Selection and erection 

of electrical equipment -- Wiring systems -- 

Limitation of temperature rise of connecting 

interfaces

31 PN-EN 26:2015-10 wersja angielska
Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego



32 PN-EN 26:2007 wersja polska
Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów 

sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne

33 PN-EN 26:2002 wersja angielska

Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego, 

wyposażone w palniki atmosferyczne

34 PN-EN 26:2002/A3:2006 wersja angielska

Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego, 

wyposażone w palniki atmosferyczne

35 PN-EN 26:2002/A2:2005 wersja angielska

Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego, 

wyposażone w palniki atmosferyczne

36 PN-EN 31:2011 wersja angielska Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe

37 PN-EN 31:2000 wersja polska
Umywalki na postumencie -- Wymiary 

przyłączeniowe

38 PN-EN 31+A1:2014-07 wersja angielska Umywalki -- Wymiary przyłączeniowe

39 PN-EN 32:2000 wersja polska Umywalki wiszące -- Wymiary przyłączeniowe

40 PN-EN 33:2011 wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary 

przyłączeniowe

41 PN-EN 33:2011/AC:2014-07 wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC -- Wymiary 

przyłączeniowe

42 PN-EN 33:2004 wersja polska
Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym -- 

Wymiary przyłączeniowe

43 PN-EN 33:2000 wersja polska
Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym -- 

Wymiary przyłączeniowe

44 PN-EN 34:2001 wersja polska
Wisząca miska ustępowa ze zbiornikiem spłukującym 

-- Wymiary przyłączeniowe

45 PN-EN 35:2014-07 wersja angielska
Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry -- 

Wymiary przyłączeniowe

46 PN-EN 35:2001 wersja polska
Bidety stojące zasilane od góry -- Wymiary 

przyłączeniowe

47 PN-EN 36:2000 wersja polska
Bidety wiszące zasilane od góry -- Wymiary 

przyłączeniowe

48 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 wersja polska
Bidety wiszące zasilane od góry -- Wymiary 

przyłączeniowe

49 PN-EN 37:2000 wersja polska
Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem -- 

Wymiary przyłączeniowe

50 PN-EN 37:2000/Ap2:2008 wersja polska
Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem -- 

Wymiary przyłączeniowe

51 PN-EN 37:2000/Ap1:2003 wersja polska
Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem -- 

Wymiary przyłączeniowe

52 PN-EN 38:2001 wersja polska
Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem -- 

Wymiary przyłączeniowe

53 PN-EN 39:2003 wersja polska
Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki 

techniczne dostawy

54 PN-EN 39:2002 wersja angielska
Luźne rury stalowe na rusztowania -- Warunki 

techniczne dostawy

55 PN-EN 40-3-1:2002 wersja angielska
Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i 

sprawdzanie -- Specyfikacja obciążeń

56 PN-EN 40-3-2:2002 wersja angielska
Słupy oświetleniowe -- Część 3-2: Projektowanie i 

sprawdzanie -- Sprawdzenie przez badania



57 PN-EN 58:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pobieranie próbek 

lepiszczy asfaltowych

58 PN-EN 58:2012 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pobieranie próbek 

lepiszczy asfaltowych

59 PN-EN 58:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pobieranie próbek 

lepiszczy asfaltowych

60 PN-EN 74:2002 wersja angielska

Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w 

rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z 

rur stalowych -- Wymagania i procedury badań

61 PN-EN 74-1:2006 wersja angielska

Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do 

rur -- Wymagania i metody badań

62 PN-EN 74-2:2009 wersja angielska

Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza 

specjalne -- Wymagania i metody badań

63 PN-EN 74-3:2007 wersja angielska

Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki 

płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody 

badań

64 PN-EN 78:1993 wersja polska Metody badań okien -- Forma sprawozdania z badań

65 PN-EN 78/Ak:1993 wersja polska Metody badań okien -- Forma sprawozdania z badań

66 PN-EN 80:2002 wersja polska Pisuary naścienne -- Wymiary przyłączeniowe

67 PN-EN 81-1:2002 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

68 PN-EN 81-1:2002/A1:2006 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

69 PN-EN 81-1:2002/A1:2006 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

70 PN-EN 81-1:2002/A2:2006 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

71 PN-EN 81-1:2002/A2:2005 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

72 PN-EN 81-1:1992 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i 

instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz 

dźwigów towarowych małych -- Część 1: Dźwigi 

elektryczne

73 PN-EN 81-1+A3:2010 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne

74 PN-EN 81-2:2002 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

75 PN-EN 81-2:2002/A1:2006 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne



76 PN-EN 81-2:2002/A1:2006 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

77 PN-EN 81-2:2002/Ap1:2006 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

78 PN-EN 81-2:2002/A2:2006 wersja polska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

79 PN-EN 81-2:2002/A2:2005 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

80 PN-EN 81-2:1993 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i 

instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz 

dźwigów towarowych małych -- Część 2: Dźwigi 

hydrauliczne

81 PN-EN 81-2+A3:2010 wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

82 PN-EN 81-3:2002 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 3: Dźwigi towarowe 

małe elektryczne i hydrauliczne

83 PN-EN 81-3+A1:2008 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 3: Dźwigi towarowe 

małe elektryczne i hydrauliczne

84 PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Część 3: Dźwigi towarowe 

małe elektryczne i hydrauliczne

85 PN-EN 81-20:2014-10 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi 

osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

86 PN-EN 81-20:2014-10 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi 

osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

87 PN-EN 81-21:2010 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi 

osobowe i towarowe w istniejących budynkach

88 PN-EN 81-21:2009 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi 

osobowe i towarowe w istniejących budynkach

89 PN-EN 81-21+A1:2013-02 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi 

osobowe i towarowe w istniejących budynkach

90 PN-EN 81-22:2014-06 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi 

elektryczne z nachylonym torem jazdy



91 PN-EN 81-28:2004 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -

- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 

osobowych i towarowych

92 PN-EN 81-28:2004 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 28: System 

zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i 

towarowych

93 PN-EN 81-31:2010 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu 

wyłącznie towarów -- Część 31: Dźwigi do transportu 

wyłącznie towarów z dostępem

94 PN-EN 81-41:2011 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do 

transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy 

podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną 

zdolnością poruszania się

95 PN-EN 81-43:2009 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do 

transportu osób i towarów -- Część 43: Dźwigi 

przeznaczone do dźwignic

96 PN-EN 81-50:2014-10 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: 

Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby 

elementów dźwigowych

97 PN-EN 81-50:2014-10 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: 

Zasady projektowania, obliczania, badania i próby 

elementów dźwigowych

98 PN-EN 81-50:2014-10/Ap1:2015-10 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: 

Zasady projektowania, obliczania, badania i próby 

elementów dźwigowych

99 PN-EN 81-58:2005 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: 

Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

100 PN-EN 81-58:2004 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: 

Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych

101 PN-EN 81-70:2005 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: 

Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych

102 PN-EN 81-70:2005/A1:2006 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: 

Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych



103 PN-EN 81-70:2005/A1:2005 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: 

Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych

104 PN-EN 81-70:2004 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe 

specjalnego przeznaczenia -- Część 70: Dostęp do 

dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne

105 PN-EN 81-71:2005 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: 

Dźwigi odporne na wandalizm

106 PN-EN 81-71+A1:2007 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: 

Dźwigi odporne na wandalizm

107 PN-EN 81-72:2015-06 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: 

Dźwigi dla straży pożarnej

108 PN-EN 81-72:2005 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: 

Dźwigi dla straży pożarnej

109 PN-EN 81-72:2004 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: 

Dźwigi pożarowe

110 PN-EN 81-73:2016-04 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-

osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w 

przypadku pożaru

111 PN-EN 81-73:2006 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: 

Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

112 PN-EN 81-73:2005 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: 

Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

113 PN-EN 81-77:2014-02 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: 

Dźwigi w warunkach sejsmicznych



114 PN-EN 81-80:2005 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 

80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych 

dźwigów osobowych i towarowych

115 PN-EN 81-80:2004 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 

80: Przepisy zwiększające bezpieczeństwo 

użytkowanych dźwigów przeznaczonych do 

transportu osób i towarów

116 PN-EN 81-82:2013-12 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 

82: Zasady poprawy dostępności dźwigów 

użytkowanych dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych

117 PN-EN 85:1998 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie skrzydeł drzwiowych 

polegające na uderzaniu ciałem twardym

118 PN-EN 87:1994 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- 

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

119 PN-EN 89:2015-10 wersja angielska
Zasobnikowe ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego

120 PN-EN 89:2002 wersja angielska
Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego

121 PN-EN 89:2002/A4:2006 wersja angielska
Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego

122 PN-EN 89:2002/A3:2006 wersja angielska
Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do 

wytwarzania gorącej wody użytku domowego

123 PN-EN 98:1996 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni

124 PN-EN 99:1993 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej

125 PN-EN 100:1993 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie

126 PN-EN 101:1994 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie twardości 

powierzchni wg skali Mohsa

127 PN-EN 102:1993 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne -- 

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie -- Płytki 

nieszkliwione

128 PN-EN 103:1994 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej

129 PN-EN 104:1997 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne -- 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

130 PN-EN 105:1993 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne -- 

Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate -- 

Płytki szkliwione

131 PN-EN 106:1993 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 

chemicznej -- Płytki nieszkliwione

132 PN-EN 107:2002 wersja angielska Metody badań okien -- Badania mechaniczne

133 PN-EN 111:2004 wersja polska
Wiszące umywalki do mycia rąk -- Wymiary 

przyłączeniowe

134 PN-EN 111:2000 wersja polska
Wiszące umywalki do mycia rąk -- Wymiary 

przyłączeniowe



135 PN-EN 115:1997 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz 

instalowania schodów ruchomych i chodników 

ruchomych

136 PN-EN 115:1997/A2:2006 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz 

instalowania schodów ruchomych i chodników 

ruchomych

137 PN-EN 115:1997/A2:2005 wersja angielska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz 

instalowania schodów ruchomych i chodników 

ruchomych

138 PN-EN 115:1997/A1:2001 wersja polska

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz 

instalowania schodów ruchomych i chodników 

ruchomych

139 PN-EN 115-1:2017-10 wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników 

ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie

140 PN-EN 115-1:2009 wersja polska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników 

ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie

141 PN-EN 115-1:2008 wersja angielska

Bezpieczeństwo dotyczące schodów ruchomych i 

chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i 

instalowanie

142 PN-EN 115-1+A1:2010 wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników 

ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie

143 PN-EN 115-2:2010 wersja angielska

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników 

ruchomych -- Część 2: Zasady poprawy 

bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i 

chodników ruchomych

144 PN-EN 121:1997 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej 

nasiąkliwości wodnej (E < lub równe 3 procent) -- 

Grupa AI

145 PN-EN 122:1993 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 

chemicznej -- Płytki szkliwione

146 PN-EN 126:2002 wersja polska
Wielofunkcyjne urządzenia sterujące do odbiorników 

spalających gaz

147 PN-EN 129:1998 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie odkształcenia 

skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu

148 PN-EN 130:1998 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie sztywności skrzydeł 

drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

149 PN-EN 153:1994 wersja polska

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz 

związane z tym charakterystyki domowych 

chłodziarek, urządzeń do przechowywania 

zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów 

zasilanych z sieci elektrycznej

150 PN-EN 154:1996 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie powierzchni -- Płytki szkliwione

151 PN-EN 155:1996 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

rozszerzalności wodnej przez gotowanie -- Płytki 

nieszkliwione

152 PN-EN 159:1996 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej E > 10 procent -- Grupa BIII



153 PN-EN 163:1994 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i 

warunki odbioru

154 PN-EN 176:1996 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E < lub = 3 procent -- Grupa BI

155 PN-EN 177:1997 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 

procent (Grupa BIIa)

156 PN-EN 177:1997/Ap1:2003 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 

procent (Grupa BIIa)

157 PN-EN 178:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6 procent < E < lub równe 10 

procent (Grupa BIIb)

158 PN-EN 178:1998/Ap1:2003 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6 procent < E < lub równe 10 

procent (Grupa BIIb)

159 PN-EN 179:2009 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową, 

przeznaczone do stosowania na drogach 

ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań

160 PN-EN 179:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową, 

przeznaczone do stosowania na drogach 

ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań

161 PN-EN 179:1999 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową -- 

Wymagania i metody badań

162 PN-EN 179:1999/A1:2002 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową -- 

Wymagania i metody badań

163 PN-EN 186-1:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub 

równe 6 procent (Grupa AIIa) -- Część 1

164 PN-EN 186-2:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub 

równe 6 procent (Grupa AIIa) -- Część 2

165 PN-EN 187-1:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 procent < E < lub 

równe 10 procent (Grupa AIIb) -- Część 1

166 PN-EN 187-2:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 procent < E < lub 

równe 10 procent (Grupa AIIb) -- Część 2

167 PN-EN 188:1998 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Płytki i płyty ceramiczne 

ciągnione o nasiąkliwości wodnej E > 10 procent 

(Grupa AIII)

168 PN-EN 196-1:2016-07 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości



169 PN-EN 196-1:2016-07 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości

170 PN-EN 196-1:2006 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości

171 PN-EN 196-1:2005 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości

172 PN-EN 196-1:1996 wersja polska
Metody badania cementu -- Oznaczanie 

wytrzymałości

173 PN-EN 196-2:2013-11 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza 

chemiczna cementu

174 PN-EN 196-2:2006 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza 

chemiczna cementu

175 PN-EN 196-2:2005 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza 

chemiczna cementu

176 PN-EN 196-2:1996 wersja polska
Metody badania cementu -- Analiza chemiczna 

cementu

177 PN-EN 196-3:2016-12 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

178 PN-EN 196-3:2016-12 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

179 PN-EN 196-3:2006 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

180 PN-EN 196-3:2005 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

181 PN-EN 196-3:1996 wersja polska
Metody badania cementu -- Oznaczanie czasów 

wiązania i stałości objętości

182 PN-EN 196-3+A1:2011 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

183 PN-EN 196-3+A1:2009 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości

184 PN-EN 196-5:2011 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 5: Badanie 

pucolanowości cementów pucolanowych

185 PN-EN 196-5:2011 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 5: Badanie 

pucolanowości cementów pucolanowych

186 PN-EN 196-5:2006 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 5: Badanie 

pucolanowości cementów pucolanowych

187 PN-EN 196-5:2005 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 5: Badanie 

pucolanowości cementów pucolanowych

188 PN-EN 196-5:1996 wersja polska
Metody badania cementu -- Badanie pucolanowości 

cementów pucolanowych

189 PN-EN 196-6:2011 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie 

stopnia zmielenia

190 PN-EN 196-6:2010 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie 

stopnia zmielenia

191 PN-EN 196-6:1997 wersja polska
Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia 

zmielenia

192 PN-EN 196-7:2009 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 7: Metody 

pobierania i przygotowania próbek cementu

193 PN-EN 196-7:2008 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 7: Sposoby 

pobierania i przygotowania próbek cementu

194 PN-EN 196-7:1997 wersja polska
Metody badania cementu -- Sposoby pobierania i 

przygotowania próbek cementu

195 PN-EN 196-8:2010 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło 

hydratacji -- Metoda rozpuszczania



196 PN-EN 196-8:2005 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło 

hydratacji -- Metoda rozpuszczania

197 PN-EN 196-9:2010 wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło 

hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

198 PN-EN 196-9:2005 wersja polska
Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło 

hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

199 PN-EN 196-10:2016-07 wersja polska

Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w 

cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w 

wodzie

200 PN-EN 196-10:2016-07 wersja angielska

Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w 

cemencie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w 

wodzie

201 PN-EN 196-10:2008 wersja polska

Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w 

cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w 

wodzie

202 PN-EN 196-10:2006 wersja angielska

Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w 

cemencie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w 

wodzie

203 PN-EN 196-21:1997 wersja polska
Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości 

chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

204 PN-EN 196-21/Ak:1997 wersja polska

Metody badania cementu -- Oznaczanie zawartości 

chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; 

uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 

oznaczania CO2

205 PN-EN 197-1:2012 wersja polska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku

206 PN-EN 197-1:2012 wersja angielska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku

207 PN-EN 197-1:2002 wersja polska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku

208 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 wersja polska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku

209 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 wersja angielska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku

210 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 wersja polska

Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku
211 PN-EN 197-2:2014-05 wersja polska Cement -- Część 2: Ocena zgodności

212 PN-EN 197-2:2014-05 wersja angielska Cement -- Część 2: Ocena zgodności

213 PN-EN 197-2:2002 wersja polska Cement -- Część 2: Ocena zgodności

214 PN-EN 197-4:2005 wersja polska

Cement -- Część 4: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów hutniczych o niskiej 

wytrzymałości wczesnej

215 PN-EN 198:2008 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z 

wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa 

akrylowego -- Wymagania i metody badań

216 PN-EN 198:2000 wersja polska
Wymagania dotyczące wanien do użytku domowego 

wykonanych z tworzyw akrylowych



217 PN-EN 200:2008 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie 

mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 

2 -- Ogólne wymagania techniczne

218 PN-EN 200:2005 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie 

mieszające (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne

219 PN-EN 202:1997 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

mrozoodporności

220 PN-EN 206:2014-04 wersja niemiecka
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

221 PN-EN 206:2014-04 wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

222 PN-EN 206:2014-04 wersja angielska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

223 PN-EN 206+A1:2016-12 wersja polska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

224 PN-EN 206+A1:2016-12 wersja angielska
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

225 PN-EN 206-1:2003 wersja polska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

226 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 wersja polska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

227 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 wersja angielska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

228 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wersja polska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

229 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 wersja polska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

230 PN-EN 206-1:2002 wersja angielska
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność

231 PN-EN 206-9:2010 wersja polska
Beton -- Część 9: Dodatkowe zasady dotyczące 

betonu samozagęszczalnego (SCC)

232 PN-EN 206-9:2010 wersja angielska
Beton -- Część 9: Dodatkowe zasady dla betonu 

samozagęszczalnego (SCC)

233 PN-EN 215:2005 wersja angielska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i 

metody badań

234 PN-EN 215:2005/A1:2006 wersja angielska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i 

metody badań

235 PN-EN 215-1:2002 wersja polska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Część 1: 

Wymagania i badania

236 PN-EN 232:2013-04 wersja angielska Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe

237 PN-EN 232:2005 wersja polska Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe

238 PN-EN 232:2004 wersja angielska Wanny -- Wymiary przyłączeniowe

239 PN-EN 232:1994 wersja polska Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe

240 PN-EN 233:2017-02 wersja angielska

Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące 

gotowych tapet papierowych, winylowych i z 

tworzyw sztucznych

241 PN-EN 233:2002 wersja polska

Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące 

gotowych tapet papierowych winylowych i z tworzyw 

sztucznych

242 PN-EN 234:2002 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet 

przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

243 PN-EN 234:2002 wersja angielska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet 

przeznaczonych do dalszego uszlachetniania



244 PN-EN 235:2004 wersja polska Tapety w zwoikach -- Terminologia i symbole

245 PN-EN 235:2002 wersja angielska Tapety -- Terminologia i symbole

246 PN-EN 246:2005 wersja polska
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące 

regulatorów strumienia

247 PN-EN 246:2004 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące 

regulatorów strumienia

248 PN-EN 248:2005 wersja polska
Armatura sanitarna -- Ogólne wymagania dotyczące 

elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr

249 PN-EN 248:2004 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące 

powłok elektrolitycznych Ni-Cr

250 PN-EN 249:2010 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Brodziki podprysznicowe 

wykonane z współwytłaczanych płyt akrylowych -- 

Wymagania i metody badań

251 PN-EN 251:2013-04 wersja angielska Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe

252 PN-EN 251:2005 wersja polska Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe

253 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 wersja polska Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe

254 PN-EN 251:2004 wersja angielska Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe

255 PN-EN 251:1996 wersja polska Brodziki podprysznicowe -- Wymiary przyłączeniowe

256 PN-EN 253:1999 wersja polska

System preizolowanych rur do podziemnych 

wodnych sieci ciepłowniczych -- Zespół rurowy ze 

stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

257 PN-EN 259:1993 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet o 

podwyższonych właściwościach

258 PN-EN 259-1:2003 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych 

właściwościach -- Część 1: Wymagania

259 PN-EN 259-1:2002 wersja angielska
Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych 

właściwościach -- Część 1: Wymagania

260 PN-EN 259-2:2003 wersja polska

Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych 

właściwościach -- Część 2: Oznaczanie odporności na 

uderzenie

261 PN-EN 259-2:2002 wersja angielska

Tapety w zwoikach -- Tapety o podwyższonych 

właściwościach -- Część 2: Oznaczanie odporności na 

uderzenie

262 PN-EN 263:2008 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Arkusze akrylowe ze 

środkiem sieciującym do wanien i brodzików do 

użytku domowego

263 PN-EN 263:2005 wersja polska

Wylewane płyty z usieciowanego tworzywa 

akrylowego na wanny i brodziki do użytku 

domowego

264 PN-EN 263:2004 wersja angielska
Wylewane płyty akrylowe usieciowane na wanny i 

brodziki do użytku domowego

265 PN-EN 263:2000 wersja polska
Wymagania dotyczące płyt akrylowych wylewanych 

na wanny i brodziki do użytku domowego

266 PN-EN 266:1994 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet 

tekstylnych



267 PN-EN 274:1996 wersja polska

Armatura sanitarna -- Zestawy odpływowe 

umywalek, bidetów i wanien kąpielowych -- Ogólne 

wymagania techniczne

268 PN-EN 274-1:2004 wersja polska
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 

1: Wymagania

269 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 wersja polska
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 

1: Wymagania

270 PN-EN 274-1:2002 wersja angielska
Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych -- 

Część 1: Wymagania

271 PN-EN 274-2:2004 wersja polska
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 

2: Metody badań

272 PN-EN 274-2:2002 wersja angielska
Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych -- 

Część 2: Metody badań

273 PN-EN 274-3:2004 wersja polska
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 

3: Sterowanie jakością

274 PN-EN 274-3:2002 wersja angielska
Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych -- 

Część 3: Sterowanie jakością

275 PN-EN 295-1:1999 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania

276 PN-EN 295-1:1999/A3:2002 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania

277 PN-EN 295-2:1999 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Sterowanie jakością i 

pobieranie próbek

278 PN-EN 295-2:1999/A1:2002 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Sterowanie jakością i 

pobieranie próbek

279 PN-EN 295-3:1999 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Metody badań

280 PN-EN 295-3:1999/A1:2002 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Metody badań

281 PN-EN 295-4:2000 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące 

specjalnych kształtek, łączników i elementów 

zamiennych

282 PN-EN 295-4:2000/AC:2002 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące 

specjalnych kształtek, łączników i elementów 

zamiennych

283 PN-EN 295-5:2000 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące 

perforowanych rur kamionkowych i kształtek

284 PN-EN 295-5:2000/A1:2002 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące 

perforowanych rur kamionkowych i kształtek

285 PN-EN 295-7:2001 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące 

kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do 

przeciskania



286 PN-EN 295-10:2007 wersja polska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 10: Wymagania 

użytkowe

287 PN-EN 295-10:2005 wersja angielska

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania 

mandatowe

288 PN-EN 297:2002 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

289 PN-EN 297:2002/A4:2007 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B 11 i B 11BS z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym nie 

przekraczającym 70 kW

290 PN-EN 297:2002/AC:2006 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

291 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

292 PN-EN 297:2002/A6:2006 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

293 PN-EN 297:2002/A6:2005 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 

nominalnym obciążeniu cieplnym nie 

przekraczającym 70 kW

294 PN-EN 297:2002/A4:2005 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o 

nominalnym obciążeniu cieplnym nie 

przekraczającym 70 kW

295 PN-EN 303-1:2017-10 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Część 1: Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Terminologia, wymagania ogólne, 

badania i oznaczenie

296 PN-EN 303-1:2000 wersja polska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Terminologia, ogólne wymagania, 

badania i oznaczenie

297 PN-EN 303-1:2000/A1:2005 wersja polska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Terminologia, ogólne wymagania, 

badania i oznaczenie

298 PN-EN 303-2:2017-09 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Część 2: Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące 

kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi

299 PN-EN 303-2:2000 wersja polska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące 

kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi

300 PN-EN 303-2:2000/A1:2005 wersja polska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące 

kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi



301 PN-EN 303-3:2002 wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa 

gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik

302 PN-EN 303-3:2002/AC:2007 wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa 

gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik

303 PN-EN 303-3:2002/A2:2005 wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 3: Kotły grzewcze na paliwa 

gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kocioł i palnik

304 PN-EN 303-4:2002 wersja polska

Kotły grzewcze -- Część 4: Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące 

kotłów grzewczych z olejowymi palnikami 

nadmuchowymi o mocy do 70 kW i maksymalnym 

ciśnieniu roboczym 3 bar -- Terminologia, wymagania 

specjalne, badania i oznakowanie

305 PN-EN 303-5:2012 wersja polska

Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 

mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie

306 PN-EN 303-5:2012 wersja niemiecka

Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 

mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie

307 PN-EN 303-5:2012 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 

mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie

308 PN-EN 303-5:2002 wersja polska

Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 

mocy nominalnej do 300 kW -- Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie

309 PN-EN 303-6:2002 wersja polska

Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące 

ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z 

olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej 

mocy do 70 kW

310 PN-EN 303-7:2008 wersja polska

Kotły grzewcze -- Część 7: Gazowe kotły grzewcze 

wyposażone w palniki nadmuchowe o nominalnej 

mocy nieprzekraczającej 1000 kW

311 PN-EN 303-7:2006 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Część 7: Kotły grzewcze na paliwa 

gazowe, z palnikami nadmuchowymi, o nominalnej 

mocy do 1000 kW

312 PN-EN 304:2017-11 wersja angielska
Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z 

olejowymi palnikami rozpylającymi

313 PN-EN 304:1996 wersja polska
Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z 

olejowymi palnikami rozpylającymi

314 PN-EN 304:1996/A2:2005 wersja polska
Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z 

olejowymi palnikami rozpylającymi

315 PN-EN 304:1996/A1:2001 wersja polska
Kotły grzewcze -- Metody badań kotłów grzewczych z 

olejowymi palnikami rozpylającymi



316 PN-EN 329:1998 wersja polska

Armatura sanitarna -- Zestawy odpływowe do 

brodzików podprysznicowych -- Ogólne wymagania 

techniczne

317 PN-EN 380:1998 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Ogólne 

zasady badań pod obciążeniem statycznym

318 PN-EN 383:2007 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie właściwości podłoża i miejscowej 

wytrzymałości na docisk elementów złączy na 

łączniki trzpieniowe

319 PN-EN 383:2007 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dla 

łączników trzpieniowych

320 PN-EN 383:1998 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dla 

łączników trzpieniowych

321 PN-EN 385:2002 wersja polska

Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych -- 

Wymagania jakościowe i minimalne wymagania 

produkcyjne

322 PN-EN 385:1999 wersja polska

Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych -- 

Wymagania jakościowe i minimalne wymagania 

produkcyjne

323 PN-EN 386:2002 wersja polska
Drewno klejone warstwowo -- Wymagania 

eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

324 PN-EN 387:2002 wersja polska

Drewno klejone warstwowo -- Duże złącza klinowe -- 

Wymagania jakościowe i minimalne wymagania 

produkcyjne

325 PN-EN 391:2002 wersja polska
Drewno klejone warstwowo -- Badanie spoin 

klejowych na rozwarstwianie

326 PN-EN 408:2010 wersja angielska

Konstrukcje drewniane --Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych

327 PN-EN 408:2004 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych

328 PN-EN 408:2004/Ap1:2006 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych

329 PN-EN 408:2004 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych

330 PN-EN 408:1998 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych

331 PN-EN 408+A1:2012 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i 

klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych



332 PN-EN 409:2009 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie momentu uplastycznienia łączników 

trzpieniowych

333 PN-EN 409:1998 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie momentu uplastycznienia gwoździ

334 PN-EN 411:1999 wersja polska
Armatura sanitarna -- Zestawy odpływowe do 

zlewozmywaków -- Ogólne wymagania techniczne

335 PN-EN 413-1:2011 wersja polska
Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

336 PN-EN 413-1:2011 wersja angielska
Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

337 PN-EN 413-1:2005 wersja polska
Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

338 PN-EN 413-2:2016-11 wersja angielska Cement murarski -- Część 2: Metody badań

339 PN-EN 413-2:2006 wersja polska Cement murarski -- Część 2: Metody badania

340 PN-EN 413-2:2005 wersja angielska Cement murarski -- Część 2: Metody badań

341 PN-EN 413-2:1998 wersja polska Cement murarski -- Metody badań

342 PN-EN 416-1:2012 wersja polska

Gazowe jednopalnikowe promienniki 

niskotemperaturowe do stosowania w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: 

Bezpieczeństwo

343 PN-EN 416-1:2009 wersja angielska

Gazowe jednopalnikowe promienniki 

niskotemperaturowe do stosowania w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: 

Bezpieczeństwo

344 PN-EN 437:2005 wersja polska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie 

urządzeń

345 PN-EN 437+A1:2012 wersja polska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie 

urządzeń

346 PN-EN 437+A1:2009 wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie 

urządzeń

347 PN-EN 442-1:2015-02 wersja polska
Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i 

warunki techniczne

348 PN-EN 442-1:2015-02 wersja angielska
Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i 

warunki techniczne

349 PN-EN 442-1:1999 wersja polska Grzejniki -- Wymagania i warunki techniczne

350 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 wersja polska Grzejniki -- Wymagania i warunki techniczne

351 PN-EN 442-2:2015-02 wersja polska
Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i 

metody badań

352 PN-EN 442-2:2015-02 wersja angielska
Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i 

metody badań

353 PN-EN 442-2:1999 wersja polska Grzejniki -- Moc cieplna i metody badań

354 PN-EN 442-2:1999/A2:2005 wersja polska Grzejniki -- Moc cieplna i metody badań

355 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 wersja polska Grzejniki -- Moc cieplna i metody badań

356 PN-EN 442-3:2005 wersja polska Grzejniki -- Część 3: Ocena zgodności

357 PN-EN 442-3:2004 wersja angielska Grzejniki -- Część 3: Ocena zgodności

358 PN-EN 442-3:2001 wersja polska Grzejniki -- Ocena zgodności

359 PN-EN 445:2009 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

badań

360 PN-EN 445:2007 wersja angielska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

badań

361 PN-EN 445:1998 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

badań



362 PN-EN 446:2009 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

iniekcji

363 PN-EN 446:2007 wersja angielska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

iniekcji

364 PN-EN 446:1998 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody 

iniekcji

365 PN-EN 447:2009 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- 

Wymagania podstawowe

366 PN-EN 447:2007 wersja angielska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- 

Wymagania podstawowe

367 PN-EN 447:1998 wersja polska
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- 

Wymagania dotyczące zaczynu zwykłego

368 PN-EN 448:1999 wersja polska

System preizolowanych rur do podziemnych 

wodnych sieci ciepłowniczych -- Kształtki - zespoły z 

rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z 

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

369 PN-EN 450:1998 wersja polska
Popiół lotny do betonu -- Definicje, wymagania i 

kontrola jakości

370 PN-EN 450-1:2012 wersja polska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

specyfikacje i kryteria zgodności

371 PN-EN 450-1:2012 wersja angielska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

specyfikacje i kryteria zgodności

372 PN-EN 450-1:2006 wersja polska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

specyfikacje i kryteria zgodności

373 PN-EN 450-1:2005 wersja angielska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

374 PN-EN 450-1+A1:2009 wersja polska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

specyfikacje i kryteria zgodności

375 PN-EN 450-1+A1:2007 wersja angielska
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, 

specyfikacje i kryteria zgodności

376 PN-EN 450-2:2006 wersja polska Popiół lotny do betonu -- Część 2: Ocena zgodności

377 PN-EN 450-2:2005 wersja angielska Popiół lotny do betonu -- Część 2: Ocena zgodności

378 PN-EN 451-1:2017-06 wersja angielska
Metoda badania popiołu lotnego -- Część 1: 

Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia

379 PN-EN 451-1:2004 wersja polska
Metoda badania popiołu lotnego -- Część 1: 

Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia

380 PN-EN 451-1:1998 wersja polska
Metoda badania popiołu lotnego -- Oznaczanie 

zawartości wolnego tlenku wapnia

381 PN-EN 451-2:2017-06 wersja angielska
Metoda badania popiołu lotnego -- Część 2: 

Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro

382 PN-EN 451-2:1998 wersja polska
Metoda badania popiołu lotnego -- Oznaczanie 

miałkości przez przesiewanie na mokro

383 PN-EN 459-1:2015-06 wersja polska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności

384 PN-EN 459-1:2015-06 wersja angielska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności

385 PN-EN 459-1:2012 wersja polska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności

386 PN-EN 459-1:2010 wersja angielska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności



387 PN-EN 459-1:2003 wersja polska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności

388 PN-EN 459-1:2002 wersja angielska
Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności

389 PN-EN 459-2:2010 wersja polska Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

390 PN-EN 459-2:2010 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

391 PN-EN 459-2:2003 wersja polska Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

392 PN-EN 459-2:2002 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

393 PN-EN 459-2:2002/Ap1:2003 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

394 PN-EN 459-2:1998 wersja polska Wapno budowlane -- Metody badań

395 PN-EN 459-3:2015-06 wersja polska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

396 PN-EN 459-3:2015-06 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

397 PN-EN 459-3:2011 wersja polska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

398 PN-EN 459-3:2011 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

399 PN-EN 459-3:2003 wersja polska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

400 PN-EN 459-3:2002 wersja angielska Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności

401 PN-EN 476:2001 wersja polska
Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

402 PN-EN 477:1997 wersja polska

Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- 

Określenie odporności kształtowników głównych na 

uderzenie spadającego ciężarka

403 PN-EN 478:1997 wersja polska

Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Wygląd 

po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C -- 

Metoda badania

404 PN-EN 479:1997 wersja polska

Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- 

Oznaczanie skurczu termicznego

405 PN-EN 480-1:2014-12 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania

406 PN-EN 480-1:2008 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania

407 PN-EN 480-1:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania

408 PN-EN 480-1:1999 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badania

409 PN-EN 480-1+A1:2012 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania

410 PN-EN 480-1+A1:2011 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania

411 PN-EN 480-2:2008 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 2: Oznaczanie czasu wiązania

412 PN-EN 480-2:2006 wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 2: Oznaczanie czasu wiązania



413 PN-EN 480-2:1999 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie czasu wiązania

414 PN-EN 480-4:2008 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 4: Oznaczanie ilości cieczy 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej

415 PN-EN 480-4:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 4: Oznaczanie ilości cieczy 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej

416 PN-EN 480-4:1999 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej

417 PN-EN 480-5:2008 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej

418 PN-EN 480-5:2006 wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej

419 PN-EN 480-5:1999 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie absorpcji kapilarnej

420 PN-EN 480-6:2008 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 6: Analiza w podczerwieni

421 PN-EN 480-6:2006 wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 6: Analiza w podczerwieni

422 PN-EN 480-6:1999 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Analiza w podczerwieni

423 PN-EN 480-8:2012 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 8: Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji

424 PN-EN 480-8:1999 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji

425 PN-EN 480-10:2011 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie

426 PN-EN 480-10:2009 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie

427 PN-EN 480-10:1999 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie

428 PN-EN 480-11:2008 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów 

powietrznych w stwardniałym betonie

429 PN-EN 480-11:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów 

powietrznych w stwardniałym betonie



430 PN-EN 480-11:2000 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie charakterystyki porów 

powietrznych w stwardniałym betonie

431 PN-EN 480-12:2008 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach

432 PN-EN 480-12:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach

433 PN-EN 480-12:1999 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach

434 PN-EN 480-13:2015-08 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 13: Wzorcowa zaprawa murarska 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw

435 PN-EN 480-13:2009 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw

436 PN-EN 480-13:2004 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw

437 PN-EN 480-13+A1:2011 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 13: Wzorcowa zaprawa murarska 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw

438 PN-EN 480-13+A1:2011 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw

439 PN-EN 480-14:2008 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 14: Oznaczanie podatności korozyjnej 

stali zbrojeniowej w betonie za pomocą 

potencjostatycznego badania elektrochemicznego

440 PN-EN 480-14:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 14: Pomiar podatności korozyjnej stali 

zbrojeniowej w betonie -- Potencjostatyczna, elektro-

chemiczna metoda badania

441 PN-EN 480-15:2013-07 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 15: Beton wzorcowy i metoda badania 

domieszek modyfikujących lepkość

442 PN-EN 483:2007 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

443 PN-EN 483:2007/A4:2008 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

444 PN-EN 483:2007/A4:2008 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW



445 PN-EN 483:2002 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

446 PN-EN 483:2002/AC:2006 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

447 PN-EN 488:1999 wersja polska

System preizolowanych rur do podziemnych 

wodnych sieci ciepłowniczych -- Zespół armatury do 

stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z 

poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

448 PN-EN 489:1999 wersja polska

System preizolowanych rur do podziemnych 

wodnych sieci ciepłowniczych -- Zespół złącza 

stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z 

poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

449 PN-EN 490:2012 wersja angielska

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka 

wyrobu

450 PN-EN 490:2006 wersja polska

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka 

wyrobu

451 PN-EN 490:2006/A1:2007 wersja polska

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka 

wyrobu

452 PN-EN 490:2006/A1:2006 wersja angielska

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka 

wyrobu

453 PN-EN 490:2005 wersja angielska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu

454 PN-EN 490:2000 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu

455 PN-EN 490:2000/Ap1:2004 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu

456 PN-EN 490+A1:2017-02 wersja angielska

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Charakterystyka 

wyrobu

457 PN-EN 491:2012 wersja angielska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Metody badań

458 PN-EN 491:2006 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 

dachowych i okładzin ściennych -- Metody badań

459 PN-EN 491:2005 wersja angielska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe -- Metody 

badań

460 PN-EN 491:2000 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe cementowe -- Metody 

badań

461 PN-EN 492:2013-03 wersja polska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia 

-- Właściwości wyrobu i metody badań

462 PN-EN 492:2013-03 wersja angielska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia 

-- Właściwości wyrobu i metody badań



463 PN-EN 492:2007 wersja polska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia 

-- Właściwości wyrobu i metody badań

464 PN-EN 492:2005 wersja angielska

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy 

wyposażenia -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań

465 PN-EN 492:2005/A2:2006 wersja angielska

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy 

wyposażenia -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań

466 PN-EN 492:2005/A1:2006 wersja angielska

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy 

wyposażenia -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań

467 PN-EN 492:2000 wersja polska

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy 

wyposażenia -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań

468 PN-EN 492:2000/A1:2002 wersja angielska

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy 

wyposażenia -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań

469 PN-EN 492+A1:2016-08 wersja angielska
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia 

-- Właściwości wyrobu i metody badań

470 PN-EN 494:2013-04 wersja angielska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań

471 PN-EN 494:2007 wersja polska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań

472 PN-EN 494:2005 wersja angielska

Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć 

dachowych i elementy wyposażenia -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

473 PN-EN 494:2005/A2:2006 wersja angielska

Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć 

dachowych i elementy wyposażenia -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

474 PN-EN 494:2005/A1:2006 wersja angielska

Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć 

dachowych i elementy wyposażenia -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

475 PN-EN 494:1998 wersja polska

Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć 

dachowych i elementy wyposażenia -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

476 PN-EN 494:1998/A1:2002 wersja angielska

Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć 

dachowych i elementy wyposażenia -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

477 PN-EN 494+A1:2015-11 wersja polska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań

478 PN-EN 494+A1:2015-11 wersja angielska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań

479 PN-EN 494+A3:2009 wersja polska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań

480 PN-EN 494+A3:2007 wersja angielska
Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy 

wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań



481 PN-EN 495-5:2013-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

odporności na zginanie w niskiej temperaturze -- 

Część 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

482 PN-EN 495-5:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

odporności na zginanie w niskiej temperaturze -- 

Część 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

483 PN-EN 495-5:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

odporności na zginanie w niskiej temperaturze -- 

Część 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

484 PN-EN 500-1:2008 wersja polska
Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- 

Część 1: Wymagania ogólne

485 PN-EN 500-2+A1:2009 wersja polska

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- 

Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek 

do nawierzchni drogowych

486 PN-EN 500-3+A1:2009 wersja polska

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- 

Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn 

do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

487 PN-EN 500-4:2009 wersja polska

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- 

Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn 

do zagęszczania

488 PN-EN 500-5:2002 wersja angielska

Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 5: 

Specjalne wymagania dotyczące maszyn do 

frezowania rowków

489 PN-EN 501:1999 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu

490 PN-EN 502:2013-07 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej 

na korozję układanych na ciągłym podłożu

491 PN-EN 502:2002 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej 

na korozję układanych na ciągłym podłożu

492 PN-EN 504:2002 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu

493 PN-EN 505:2013-07 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu

494 PN-EN 505:2002 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu

495 PN-EN 506:2010 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej

496 PN-EN 506:2008 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej



497 PN-EN 506:2002 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej

498 PN-EN 507:2002 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej 

układanych na ciągłym podłożu

499 PN-EN 508-1:2014-08 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 1: Stal

500 PN-EN 508-1:2010 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 1: Stal

501 PN-EN 508-1:2008 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 1: Stal

502 PN-EN 508-1:2003 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 1: Stal

503 PN-EN 508-1:2002 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 1: Stal

504 PN-EN 508-2:2010 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 2: Aluminium

505 PN-EN 508-2:2008 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 2: Aluminium

506 PN-EN 508-2:2003 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 2: Aluminium

507 PN-EN 508-2:2002 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozję -- 

Część 2: Aluminium

508 PN-EN 508-3:2010 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję

509 PN-EN 508-3:2008 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję



510 PN-EN 508-3:2003 wersja polska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję

511 PN-EN 508-3:2002 wersja angielska

Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozję -- 

Część 3: Stal odporna na korozję

512 PN-EN 512:2000 wersja polska
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i 

złącza

513 PN-EN 512:2000/A1:2002 wersja polska
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i 

złącza

514 PN-EN 513:2002 wersja polska

Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie 

odporności na sztuczne starzenie klimatyczne

515 PN-EN 514:2002 wersja polska

Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie 

wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w 

kształcie T

516 PN-EN 516:2007 wersja polska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do 

chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i 

stopnie wąskie

517 PN-EN 516:2006 wersja angielska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu -- Pomosty, 

stopnie szerokie i stopnie wąskie

518 PN-EN 516:1998 wersja polska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu -- Pomosty, 

stopnie szerokie i stopnie wąskie

519 PN-EN 517:2007 wersja polska
Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki 

zabezpieczające

520 PN-EN 517:2006 wersja angielska
Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki 

zabezpieczające

521 PN-EN 517:1999 wersja polska
Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki 

zabezpieczające

522 PN-EN 520:2006 wersja polska
Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań

523 PN-EN 520:2005 wersja angielska
Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań

524 PN-EN 520+A1:2012 wersja polska
Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań

525 PN-EN 520+A1:2010 wersja angielska
Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań

526 PN-EN 523:2004 wersja polska
Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Terminologia, wymagania, sterowanie jakością

527 PN-EN 523:1999 wersja polska
Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Terminologia, wymagania i kontrola jakości

528 PN-EN 524-1:1999 wersja polska
Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Oznaczanie kształtu i wymiarów

529 PN-EN 524-2:1999 wersja polska

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Oznaczanie zachowania podczas 

zginania



530 PN-EN 524-3:1999 wersja polska
Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Badania na przeginanie

531 PN-EN 524-4:1999 wersja polska

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Oznaczanie odporności na 

obciążenie boczne

532 PN-EN 524-5:1999 wersja polska

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Oznaczanie odporności na 

rozciąganie

533 PN-EN 524-6:1999 wersja polska

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych -- 

Metody badań -- Oznaczanie szczelności (Oznaczanie 

strat wody)

534 PN-EN 525:2007 wersja polska

Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z 

wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń 

niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym, na 

podstawie wartości opałowej, nieprzekraczającym 

300 kW

535 PN-EN 534:2007 wersja polska
Faliste płyty bitumiczne -- Charakterystyka wyrobu i 

metody badań

536 PN-EN 534:2006 wersja angielska
Pokrycia bitumiczne -- Charakterystyka wyrobów i 

metody badań

537 PN-EN 534:2000 wersja polska Faliste płyty bitumiczne

538 PN-EN 534+A1:2010 wersja angielska
Faliste płyty bitumiczne -- Charakterystyka wyrobu i 

metody badań

539 PN-EN 538:1999 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Badanie nośności na 

zginanie

540 PN-EN 539-1:2007 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Oznaczanie własciwości 

fizycznych -- Część 1: Badanie przesiąkliwości

541 PN-EN 539-1:2006 wersja angielska
Dachówki ceramiczne -- Określenie charakterystyki 

fizycznej -- Część 1: Badanie przesiąkliwości

542 PN-EN 539-1:1999 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Określenie charakterystyki 

fizycznej -- Badanie przesiąkliwości

543 PN-EN 539-2:2013-07 wersja angielska
Dachówki ceramiczne -- Oznaczanie właściwości 

fizycznych -- Część 2: Badanie mrozoodporności

544 PN-EN 539-2:2009 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Oznaczanie właściwości 

fizycznych -- Część 2: Badanie mrozoodporności

545 PN-EN 539-2:2006 wersja angielska
Dachówki ceramiczne -- Określenie charakterystyki 

fizycznej -- Badanie mrozoodporności

546 PN-EN 539-2:2000 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Określenie charakterystyki 

fizycznej -- Badanie mrozoodporności

547 PN-EN 544:2011 wersja angielska
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub 

syntetycznej -- Właściwości wyrobu i metody badań

548 PN-EN 544:2007 wersja polska
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub 

syntetycznej -- Właściwości wyrobu i metody badań

549 PN-EN 544:2006 wersja angielska

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub 

syntetycznej -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań



550 PN-EN 544:2000 wersja polska
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub 

syntetycznej

551 PN-EN 544:2000/Ap1:2001 wersja polska
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub 

syntetycznej

552 PN-EN 588-2:2004 wersja polska
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: 

Studzienki włazowe i niewłazowe

553 PN-EN 594:2011 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Badania 

sztywności i nośności płyt ściennych o szkielecie 

drewnianym

554 PN-EN 594:1998 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Badania 

sztywności i nośności płyt ściennych o szkielecie 

drewnianym

555 PN-EN 595:1998 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Badanie 

kratownic dla określenia nośności i sztywności

556 PN-EN 596:1999 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Odporność ścian o szkielecie drewnianym na 

uderzenia ciałem miękkim

557 PN-EN 607:2005 wersja polska
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- 

Definicje, wymagania i badania

558 PN-EN 607:2005 wersja angielska
Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U -- 

Definicje, wymagania i badania

559 PN-EN 607:1999 wersja polska
Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U -- 

Definicje, wymagania i badania

560 PN-EN 612:2006 wersja polska

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 

usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury 

spustowe łączone na zakład

561 PN-EN 612:2005 wersja angielska

Rynny dachowe z blachy z usztywniającym 

wywinięciem obrzeża od strony przedniej i rury 

spustowe z blachy połączonej na zakładkę

562 PN-EN 612:1999 wersja polska
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, 

podział i wymagania

563 PN-EN 625:2008 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- 

Specjalne wymagania dotyczące kotłów 

dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW pracujących w trybie 

wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego

564 PN-EN 625:2002 wersja angielska

Kotły gazowe centralnego ogrzewania -- Szczególne 

wymagania dotyczące domowych kotłów 

dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

565 PN-EN 627:1998 wersja polska

Zasady rejestrowania danych i monitorowania 

dźwigów, schodów ruchomych i chodników 

ruchomych

566 PN-EN 656:2002 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym 

niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW

567 PN-EN 656:2002/A1:2006 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym 

niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW



568 PN-EN 677:2007 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- 

Specjalne wymagania dotyczące kotłów 

kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu 

cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

569 PN-EN 677:2002 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- 

Szczególne wymagania dotyczące kotłów 

kondensacyjnych o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW

570 PN-EN 678:1998 wersja polska
Oznaczanie gęstości w stanie suchym 

autoklawizowanego betonu komórkowego

571 PN-EN 679:2008 wersja polska
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

572 PN-EN 679:2006 wersja angielska
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

573 PN-EN 679:1998 wersja polska
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

574 PN-EN 680:2008 wersja polska
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

autoklawizowanego betonu komórkowego

575 PN-EN 680:2006 wersja angielska
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

autoklawizowanego betonu komórkowego

576 PN-EN 680:1998 wersja polska
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

autoklawizowanego betonu komórkowego

577 PN-EN 695:2005 wersja angielska Zlewozmywaki kuchenne -- Wymiary przyłączeniowe

578 PN-EN 695:2002 wersja polska Zlewozmywaki kuchenne -- Wymiary przyłączeniowe

579 PN-EN 771-1:2011 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

580 PN-EN 771-1:2011 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

581 PN-EN 771-1:2006 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

582 PN-EN 771-1:2005 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

583 PN-EN 771-1:2005/A1:2005 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

584 PN-EN 771-1+A1:2015-10 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 1: Elementy murowe ceramiczne

585 PN-EN 771-2:2011 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

586 PN-EN 771-2:2011 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

587 PN-EN 771-2:2006 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

588 PN-EN 771-2:2004 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

589 PN-EN 771-2:2004/A1:2005 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

590 PN-EN 771-2+A1:2015-10 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe

591 PN-EN 771-2+A1:2015-10 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 2: Elementy murowe silikatowe



592 PN-EN 771-3:2011 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

593 PN-EN 771-3:2011 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

594 PN-EN 771-3:2005 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

595 PN-EN 771-3:2005/A1:2006 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

596 PN-EN 771-3:2005/A1:2005 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

597 PN-EN 771-3+A1:2015-10 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

598 PN-EN 771-4:2012 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

599 PN-EN 771-4:2011 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

600 PN-EN 771-4:2004 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

601 PN-EN 771-4:2004/A1:2006 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

602 PN-EN 771-4:2004/A1:2005 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

603 PN-EN 771-4:2004 wersja angielska

Wymagania dla elementów murowych -- Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 

komórkowego

604 PN-EN 771-4+A1:2015-10 wersja polska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

605 PN-EN 771-4+A1:2015-10 wersja angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

606
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 wersja 

angielska

Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

607 PN-EN 771-5:2011 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego



608 PN-EN 771-5:2011 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

609 PN-EN 771-5:2005 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

610 PN-EN 771-5:2005/A1:2006 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

611 PN-EN 771-5:2005/A1:2005 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

612 PN-EN 771-5+A1:2015-10 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

613 PN-EN 771-6:2011 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

614 PN-EN 771-6:2011 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

615 PN-EN 771-6:2007 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

616 PN-EN 771-6:2006 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

617 PN-EN 771-6:2002 wersja polska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

618 PN-EN 771-6+A1:2015-10 wersja angielska
Wymagania dotyczące elementów murowych -- 

Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

619 PN-EN 772-1:2011 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 1: 

Określenie wytrzymałości na ściskanie

620 PN-EN 772-1:2011 wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 1: 

Określenie wytrzymałości na ściskanie

621 PN-EN 772-1:2001 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 1: 

Określenie wytrzymałości na ściskanie

622 PN-EN 772-1:2001/Ap1:2002 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 1: 

Określenie wytrzymałości na ściskanie

623 PN-EN 772-1+A1:2015-10 wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 1: 

Określenie wytrzymałości na ściskanie

624 PN-EN 772-2:2006 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 2: 

Określenie procentowego udziału powierzchni 

drążeń w elementach murowych (na podstawie 

odcisku na papierze)

625 PN-EN 772-2:2001 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 2: 

Określenie procentowego udziału powierzchni 

drążeń w elementach murowych z betonu 

kruszywowego (na podstawie odcisku na papierze)



626 PN-EN 772-2:2001/A1:2005 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 2: 

Określenie procentowego udziału powierzchni 

drążeń w elementach murowych z betonu 

kruszywowego (na podstawie odcisku na papierze)

627 PN-EN 772-3:2000 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Określenie 

objętości netto i udziału procentowego drążeń 

elementów murowych ceramicznych przez ważenie 

hydrostatyczne

628 PN-EN 772-4:2001 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 4: 

Określenie gęstości, gęstości objętościowej oraz 

porowatości całkowitej i otwartej elementów 

murowych z kamienia naturalnego

629 PN-EN 772-5:2016-06 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 5: 

Określenie zawartości aktywnych soli 

rozpuszczalnych w elementach murowych 

ceramicznych

630 PN-EN 772-5:2016-06/AC:2017-08 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 5: 

Określenie zawartości aktywnych soli 

rozpuszczalnych w elementach murowych 

ceramicznych

631 PN-EN 772-5:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 5: 

Określenie zawartości aktywnych soli 

rozpuszczalnych w elementach murowych 

ceramicznych

632 PN-EN 772-6:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 6: 

Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu elementów murowych z betonu 

kruszywowego

633 PN-EN 772-7:2000 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Określenie 

absorpcji wody przez elementy murowe ceramiczne 

stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za 

pomocą gotowania w wodzie

634 PN-EN 772-9:2006 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 9: 

Określenie objętości brutto, objętości netto i udziału 

procentowego drążeń elementów murowych 

ceramicznych i silikatowych przez napełnianie 

piaskiem

635 PN-EN 772-9:2000 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Określenie 

objętości, objętości netto i udziału procentowego 

drążeń elementów murowych silikatowych przez 

napełnianie piaskiem

636 PN-EN 772-9:2000/A1:2005 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Określenie 

objętości, objętości netto i udziału procentowego 

drążeń elementów murowych silikatowych przez 

napełnianie piaskiem

637 PN-EN 772-10:2000 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Określenie 

wilgotności elementów silikatowych i elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego



638 PN-EN 772-11:2011 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 11: 

Określenie absorpcji wody elementów murowych z 

betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 

kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 

kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 

elementów murowych ceramicznych

639 PN-EN 772-11:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 11: 

Określenie absorpcji wody elementów murowych z 

betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 

kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 

kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 

elementów murowych ceramicznych

640 PN-EN 772-11:2002/A1:2005 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 11: 

Określenie absorpcji wody elementów murowych z 

betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 

kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 

kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 

elementów murowych ceramicznych

641 PN-EN 772-11:2002/A1:2005 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 11: 

Określenie absorpcji wody elementów murowych z 

betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 

kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 

kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 

elementów murowych ceramicznych

642 PN-EN 772-13:2001 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 13: 

Określenie gęstości netto i gęstości brutto 

elementów murowych w stanie suchym (z wyjątkiem 

kamienia naturalnego)

643 PN-EN 772-14:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 14: 

Określenie zmian liniowych pod wpływem wilgoci 

elementów murowych z betonu kruszywowego i 

kamienia sztucznego

644 PN-EN 772-15:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 15: 

Oznaczanie współczynnika przepuszczania pary 

wodnej elementów murowych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego

645 PN-EN 772-16:2011 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

646 PN-EN 772-16:2011 wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

647 PN-EN 772-16:2006 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

648 PN-EN 772-16:2001 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

649 PN-EN 772-16:2001/A1:2005 wersja polska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

650 PN-EN 772-16:2001/A2:2005 wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 16: 

Określenie wymiarów

651 PN-EN 772-18:2011 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 18: 

Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie 

elementów murowych silikatowych



652 PN-EN 772-18:2001 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 18: 

Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie 

elementów murowych silikatowych

653 PN-EN 772-19:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 19: 

Określenie rozszerzalności pod wpływem wilgoci 

dużych, poziomo drążonych elementów murowych 

ceramicznych

654 PN-EN 772-20:2002 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Część 20: 

Oznaczanie płaskości powierzchni licowych 

elementów murowych z betonu kruszywowego, z 

kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego

655 PN-EN 772-20:2002/A1:2005 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 20: 

Oznaczanie płaskości powierzchni licowych 

elementów murowych

656 PN-EN 772-21:2011 wersja angielska

Metody badań elementów murowych -- Część 21: 

Określanie absorpcji wody ceramicznych i 

silikatowych elementów murowych przez absorpcję 

zimnej wody

657 PN-EN 773:2002 wersja polska
Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej

658 PN-EN 777-1:2009 wersja angielska

Gazowe wielopalnikowe układy promienników 

niskotemperaturowych stosowane w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Układ D 

-- Bezpieczeństwo

659 PN-EN 777-2:2009 wersja angielska

Gazowe wielopalnikowe układy promienników 

niskotemperaturowych stosowane w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Układ E -

- Bezpieczeństwo

660 PN-EN 777-3:2009 wersja angielska

Gazowe wielopalnikowe układy promienników 

niskotemperaturowych stosowane w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 3: Układ F -

- Bezpieczeństwo

661 PN-EN 777-4:2009 wersja angielska

Gazowe wielopalnikowe układy promienników 

niskotemperaturowych stosowane w 

pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 4: Układ H 

-- Bezpieczeństwo

662 PN-EN 779:2012 wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Określanie parametrów filtracyjnych

663 PN-EN 779:2005 wersja polska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Określanie parametrów filtracyjnych

664 PN-EN 779:2004 wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Wymagania, badania, oznaczenie

665 PN-EN 779:1998 wersja polska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Wymagania, badania, oznaczenie

666 PN-EN 789:2005 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Oznaczanie właściwości mechanicznych płyt 

drewnopochodnych

667 PN-EN 789:2005 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Oznaczanie właściwości mechanicznych płyt 

drewnopochodnych

668 PN-EN 789:1998 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Oznaczanie właściwości mechanicznych płyt 

drewnopochodnych
669 PN-EN 791:1998 wersja polska Wiertnice -- Bezpieczeństwo



670 PN-EN 791+A1:2009 wersja angielska Wiertnice -- Bezpieczeństwo

671 PN-EN 806-1:2004 wersja polska

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne

672 PN-EN 806-2:2005 wersja angielska

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi -- Część 2: Projektowanie

673 PN-EN 806-3:2006 wersja angielska

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi -- Część 3: Wymiarowanie 

przewodów -- Metody uproszczone

674 PN-EN 806-4:2010 wersja angielska

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi -- Część 4: Instalacja

675 PN-EN 806-5:2012 wersja angielska

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi -- Część 5: Działanie i 

konserwacja

676 PN-EN 810:2001 wersja polska

Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- 

Badania w warunkach znamionowych, znakowanie, 

wymagania eksploatacyjne i arkusz danych 

technicznych

677 PN-EN 814-2:2000 wersja polska

Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o 

napędzie elektrycznym -- Funkcja ziębienia -- 

Badanie i wymagania dotyczące oznakowania

678 PN-EN 814-3:2000 wersja polska

Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o 

napędzie elektrycznym -- Funkcja ziębienia -- 

Wymagania

679 PN-EN 815+A2:2009 wersja angielska

Bezpieczeństwo maszyn do bezosłonowego 

wiercenia tuneli i do bezżerdziowego wiercenia 

szybów w skale -- Wymagania bezpieczeństwa

680 PN-EN 816:2017-09 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Automatyczne zawory 

zamykające PN 10

681 PN-EN 816:2000 wersja polska
Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie 

zamykana PN 10

682 PN-EN 816:2000/Ap1:2007 wersja polska
Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie 

zamykana PN 10

683 PN-EN 817:2008 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- 

Ogólne wymagania techniczne

684 PN-EN 817:2000 wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- 

Ogólne wymagania techniczne

685 PN-EN 822:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie długości i szerokości

686 PN-EN 822:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie długości i szerokości

687 PN-EN 823:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie grubości

688 PN-EN 823:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie grubości

689 PN-EN 824:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie prostokątności



690 PN-EN 824:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie prostokątności

691 PN-EN 825:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie płaskości

692 PN-EN 825:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie płaskości

693 PN-EN 826:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy ściskaniu

694 PN-EN 826:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy ściskaniu

695 PN-EN 832:2001 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Obliczanie 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania -- 

Budynki mieszkalne

696 PN-EN 832:2001/AC:2006 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Obliczanie 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania -- 

Budynki mieszkalne

697 PN-EN 834:2013-12 wersja angielska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane 

energią elektryczną

698 PN-EN 834:2013-12/AC:2015-07 wersja angielska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane 

energią elektryczną

699 PN-EN 834:1999 wersja polska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane 

energią elektryczną

700 PN-EN 834:1999/Ap1:2004 wersja polska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane 

energią elektryczną

701 PN-EN 835:1999 wersja polska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez 

zasilania energią elektryczną działające na zasadzie 

parowania dyfuzyjnego

702 PN-EN 835:1999/Ap1:2004 wersja polska

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania 

zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy bez 

zasilania energią elektryczną działające na zasadzie 

parowania dyfuzyjnego

703 PN-EN 845-1:2013-11 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

704 PN-EN 845-1:2004 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

705 PN-EN 845-1:2002 wersja polska

Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki

706 PN-EN 845-1+A1:2016-10 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

707 PN-EN 845-1+A1:2008 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

708 PN-EN 845-1+A1:2008 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki



709 PN-EN 845-2:2013-10 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 2: Nadproża

710 PN-EN 845-2:2004 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 2: Nadproża

711 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 2: Nadproża

712 PN-EN 845-2:2002 wersja polska
Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 2: Nadproża

713 PN-EN 845-2+A1:2016-10 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 2: Nadproża

714 PN-EN 845-3:2013-10 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

715 PN-EN 845-3:2004 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

716 PN-EN 845-3:2002 wersja polska

Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych

717 PN-EN 845-3+A1:2016-10 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

718 PN-EN 845-3+A1:2008 wersja polska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

719 PN-EN 845-3+A1:2008 wersja angielska
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

720 PN-EN 846-2:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 2: Określenie nośności 

na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego 

zbrojenia do spoin wspornych

721 PN-EN 846-3:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 3: Określenie nośności 

na ścinanie połączeń spajanych prefabrykowanego 

zbrojenia do spoin wspornych

722 PN-EN 846-4:2003 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności 

oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew 

kotwiących

723 PN-EN 846-4:2003/A1:2005 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności 

oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew 

kotwiących

724 PN-EN 846-4:2002 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności 

oraz zależności obciążenie-ugięcie listew

725 PN-EN 846-5:2012 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 5: Określenie nośności 

na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 

murowych (badanie na próbce składającej się z 

dwóch elementów murowych)

726 PN-EN 846-5:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 5: Określenie nośności 

na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 

murowych (badanie na próbce składającej się z 

dwóch elementów murowych)



727 PN-EN 846-6:2012 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 6: Określenie nośności 

na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 

murowych (badanie jednostronne)

728 PN-EN 846-6:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 6: Określenie nośności 

na rozciąganie i ściskanie oraz sztywności kotew 

murowych (badanie jednostronne)

729 PN-EN 846-7:2012 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 7: Określenie nośności 

na ścinanie oraz sztywności kotew i łączników 

(badanie na próbce składającej się z dwóch 

elementów murowych)

730 PN-EN 846-7:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 7: Określenie nośności 

na ścinanie oraz sztywności kotew i łączników 

(badanie na próbce składającej się z dwóch 

elementów murowych)

731 PN-EN 846-8:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 8: Określenie nośności 

oraz zależności obciążenie-odkształcenie wieszaków 

do opierania drewnianych belek stropowych

732 PN-EN 846-8:2002/A1:2006 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 8: Określenie nośności 

oraz zależności obciążenie-odkształcenie wieszaków 

do opierania drewnianych belek stropowych

733 PN-EN 846-9:2016-06 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 9: Określenie odporności 

na zginanie i na ścinanie nadproży

734 PN-EN 846-9:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 9: Określenie nośności 

na zginanie i ścinanie belek nadprożowych

735 PN-EN 846-10:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 10: Określenie nośności 

oraz charakterystyki obciążenie-ugięcie wieszaków 

wspornikowych

736 PN-EN 846-11:2002 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 11: Określenie wymiarów 

i odchyłek od zamierzonego kształtu belek 

nadprożowych

737 PN-EN 846-13:2003 wersja polska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 13: Określenie 

odporności powłok organicznych na uderzenie, 

ścieranie oraz korozję

738 PN-EN 846-13:2002 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 13: Określenie 

odporności powłok organicznych na uderzenie, 

ścieranie i korozję



739 PN-EN 846-14:2012 wersja angielska

Metody badań wyrobów dodatkowych do 

wznoszenia murów -- Część 14: Określanie 

początkowej wytrzymałości na ścinanie między 

częścią prefabrykowaną nadproża warstwowego a 

murem powyżej niego

740 PN-EN 852-1:1999 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody pitnej -- Oznaczanie migracji 

składników z rur z tworzyw sztucznych

741 PN-EN 912:2011 wersja angielska
Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników 

stosowanych w konstrukcjach drewnianych

742 PN-EN 912:2000 wersja polska
Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników 

stosowanych w konstrukcjach drewnianych

743 PN-EN 912:2000/AC:2009 wersja polska
Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników 

stosowanych w konstrukcjach drewnianych

744 PN-EN 932-1:1999 wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 

Metody pobierania próbek

745 PN-EN 932-2:2001 wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 

Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych

746 PN-EN 932-3:1999 wersja polska

Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego

747 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 wersja polska

Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego

748 PN-EN 932-5:2012 wersja angielska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 

5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

749 PN-EN 932-5:2012/AC:2014-07 wersja angielska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 

5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

750 PN-EN 932-5:2001 wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 

5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

751 PN-EN 932-6:2002 wersja polska
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 

6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności

752 PN-EN 933-1:2012 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania

753 PN-EN 933-1:2000 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania

754 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania

755 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania

756 PN-EN 933-2:1999 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary 

otworów sit badawczych



757 PN-EN 933-3:2012 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości

758 PN-EN 933-3:1999 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 

płaskości

759 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 

płaskości

760 PN-EN 933-4:2008 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 

kształtu

761 PN-EN 933-4:2001 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 

kształtu

762 PN-EN 933-5:2000 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych

763 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych

764 PN-EN 933-6:2014-07 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik 

przepływu kruszyw

765 PN-EN 933-6:2002 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik 

przepływu kruszyw

766 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik 

przepływu kruszyw

767 PN-EN 933-7:2000 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie zawartości muszli -- Zawartość 

procentowa muszli w kruszywach grubych

768 PN-EN 933-8:2012 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego

769 PN-EN 933-8:2001 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego

770 PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego

771 PN-EN 933-8+A1:2015-07 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie wskaźnika piaskowego

772 PN-EN 933-9:2009 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie błękitem metylenowym

773 PN-EN 933-9:2001 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie 

błękitem metylenowym



774 PN-EN 933-9+A1:2013-07 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Badanie błękitem metylenowym

775 PN-EN 933-10:2009 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza)

776 PN-EN 933-10:2002 wersja polska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek -- 

Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza)

777 PN-EN 933-11:2009 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa grubego z 

recyklingu

778 PN-EN 933-11:2009/AC:2010 wersja angielska

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa grubego z 

recyklingu

779 PN-EN 934-1:2009 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 

Wymagania podstawowe

780 PN-EN 934-1:2008 wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 

Wymagania podstawowe

781 PN-EN 934-2:2010 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie

782 PN-EN 934-2:2009 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie

783 PN-EN 934-2:2002 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie

784 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie

785 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie

786 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie

787 PN-EN 934-2:1999 wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Domieszki 

do betonu -- Definicje i wymagania

788 PN-EN 934-2+A1:2012 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie

789 PN-EN 934-3:2010 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie



790 PN-EN 934-3:2009 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

791 PN-EN 934-3:2004 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

792 PN-EN 934-3:2004/AC:2005 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

793 PN-EN 934-3+A1:2012 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

794 PN-EN 934-4:2010 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: 

Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, 

oznakowanie i etykietowanie

795 PN-EN 934-4:2009 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: 

Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, 

oznakowanie i etykietowanie

796 PN-EN 934-4:2002 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: 

Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie

797 PN-EN 934-4:2002/A1:2005 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: 

Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie

798 PN-EN 934-5:2009 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 5: 

Domieszki do betonu natryskowego -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

799 PN-EN 934-5:2007 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 5: 

Domieszki do betonu natryskowego -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

800 PN-EN 934-6:2002 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 

zgodności

801 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 wersja polska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 

zgodności

802 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 wersja angielska

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 

zgodności

803 PN-EN 947:2000 wersja polska
Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odporności na 

obciążenie pionowe

804 PN-EN 948:2000 wersja polska
Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymałości na 

skręcanie statyczne



805 PN-EN 949:2000 wersja polska

Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- 

Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 

miękkim i ciężkim

806 PN-EN 950:2000 wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na 

uderzenie ciałem twardym

807 PN-EN 951:2000 wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokości, 

szerokości, grubości i prostokątności

808 PN-EN 952:2000 wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- 

Metoda pomiaru

809 PN-EN 989:1999 wersja polska

Oznaczanie przyczepności autoklawizowanego 

betonu komórkowego do prętów zbrojenia metodą 

wypychania

810 PN-EN 990:2004 wersja polska

Metody badań zabezpieczenia przed korozją 

zbrojenia w autoklawizowanym betonie 

komórkowym i betonie lekkim kruszywowym o 

otwartej strukturze

811 PN-EN 990:1999 wersja polska

Metody badań sprawdzające zabezpieczenie 

korozyjne zbrojenia w autoklawizowanym betonie 

komórkowym i betonie lekkim kruszywowym o 

otwartej strukturze

812 PN-EN 991:1999 wersja polska

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych 

elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego 

o otwartej strukturze

813 PN-EN 992:1999 wersja polska
Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

814 PN-EN 996+A3:2009 wersja angielska Sprzęt do palowania -- Wymagania bezpieczeństwa

815 PN-EN 997:2012 wersja polska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

816 PN-EN 997:2012/AC:2012 wersja polska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

817 PN-EN 997:2012 wersja angielska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

818 PN-EN 997:2012/AC:2012 wersja angielska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

819 PN-EN 997:2005 wersja polska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

820 PN-EN 997:2005/A1:2009 wersja polska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

821 PN-EN 997:2005/A1:2007 wersja angielska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

822 PN-EN 997:2001 wersja polska Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

823 PN-EN 997+A1:2015-09 wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym 

zamknięciem wodnym

824 PN-EN 998-1:2016-12 wersja angielska

Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: 

Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego

825 PN-EN 998-1:2012 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska

826 PN-EN 998-1:2010 wersja angielska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska

827 PN-EN 998-1:2004 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska



828 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: 

Zaprawa tynkarska

829 PN-EN 998-2:2016-12 wersja angielska
Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska

830 PN-EN 998-2:2012 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska

831 PN-EN 998-2:2010 wersja angielska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska

832 PN-EN 998-2:2004 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska

833 PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 wersja polska
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: 

Zaprawa murarska

834 PN-EN 1004:2005 wersja angielska

Ruchome rusztowania robocze wykonane z 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- 

Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, 

wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i 

ogólne zasady projektowania

835 PN-EN 1008:2004 wersja polska

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu

836 PN-EN 1013:2013-05 wersja angielska

Profilowane płyty z tworzywa sztucznego 

przepuszczające światło do jednowarstwowych 

pokryć dachowych, ścian i sufitów -- Wymagania i 

metody badań

837 PN-EN 1013+A1:2015-03 wersja angielska

Profilowane płyty z tworzywa sztucznego 

przepuszczające światło do jednowarstwowych 

pokryć dachowych, ścian i sufitów -- Wymagania i 

metody badań

838 PN-EN 1013-1:2001 wersja polska

Profilowane płyty z tworzywa sztucznego 

przepuszczające światło do jednowarstwowych 

pokryć dachowych -- Część 1: Wymagania ogólne i 

metody badań

839 PN-EN 1015-1:2000 wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy sitowej)

840 PN-EN 1015-1:2000/A1:2007 wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy sitowej)

841 PN-EN 1015-2:2000 wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do badań

842 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do badań

843 PN-EN 1015-3:2000 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu)

844 PN-EN 1015-3:2000/A2:2007 wersja angielska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu)

845 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu)

846 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 wersja angielska

Metody badań zapraw do murów -- Część 3: 

Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu)



847 PN-EN 1015-4:2000 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru)

848 PN-EN 1015-6:2000 wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

gęstości objętościowej świeżej zaprawy

849 PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

gęstości objętościowej świeżej zaprawy

850 PN-EN 1015-7:2000 wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

zawartości powietrza w świeżej zaprawie

851 PN-EN 1015-9:2001 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 9: 

Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i 

czasu korekty świeżej zaprawy

852 PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 wersja angielska

Metody badań zapraw do murów -- Część 9: 

Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i 

czasu korekty świeżej zaprawy

853 PN-EN 1015-10:2001 wersja polska
Metody badań zapraw do murów -- Część 10: 

Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

854 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Część 10: 

Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

855 PN-EN 1015-11:2001 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 11: 

Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

stwardniałej zaprawy

856 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 wersja angielska

Metody badań zapraw do murów -- Część 11: 

Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

stwardniałej zaprawy

857 PN-EN 1015-12:2016-08 wersja angielska

Metody badań zapraw do murów -- Część 12: 

Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 

zapraw do tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego

858 PN-EN 1015-12:2002 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 12: 

Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 

zapraw na obrzutkę i do tynkowania

859 PN-EN 1015-17:2002 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 17: 

Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie w świeżych zaprawach

860 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 17: 

Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie w świeżych zaprawach

861 PN-EN 1015-18:2003 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 18: 

Określenie współczynnika absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym 

stwardniałej zaprawy

862 PN-EN 1015-19:2000 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania

863 PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania



864 PN-EN 1015-21:2003 wersja polska

Metody badań zapraw do murów -- Część 21: 

Określenie odpowiedniości jednowarstwowych 

zapraw na obrzutkę do podłoży

865 PN-EN 1024:2012 wersja angielska
Dachówki ceramiczne -- Określanie właściwości 

geometrycznych

866 PN-EN 1024:2000 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Określenie właściwości 

geometrycznych

867 PN-EN 1026:2016-04 wersja angielska
Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 

badania

868 PN-EN 1026:2001 wersja polska
Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 

badania

869 PN-EN 1027:2016-04 wersja angielska Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania

870 PN-EN 1027:2001 wersja polska Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania

871 PN-EN 1052-1:2000 wersja polska
Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości 

na ściskanie

872 PN-EN 1052-2:2016-06 wersja angielska
Metody badań murów -- Część 2: Określenie 

wytrzymałości na zginanie

873 PN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08 wersja angielska
Metody badań murów -- Część 2: Określenie 

wytrzymałości na zginanie

874 PN-EN 1052-2:2001 wersja polska
Metody badań murów -- Określenie wytrzymałości 

na rozciąganie przy zginaniu

875 PN-EN 1052-3:2004 wersja polska
Metody badań murów -- Część 3: Określenie 

początkowej wytrzymałości muru na ścinanie

876 PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 wersja polska
Metody badań murów -- Część 3: Określenie 

początkowej wytrzymałości muru na ścinanie

877 PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 wersja angielska
Metody badań murów -- Część 3: Określenie 

początkowej wytrzymałości muru na ścinanie

878 PN-EN 1052-3:2003 wersja angielska
Metody badań murów -- Część 3: Określenie 

początkowej wytrzymałości na ścinanie

879 PN-EN 1052-4:2002 wersja polska

Metody badań murów -- Część 4: Określenie 

wytrzymałości na ścinanie muru z warstwą izolacji 

przeciwwodnej

880 PN-EN 1052-5:2005 wersja angielska

Metody badań murów -- Część 5: Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą 

skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny 

muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej

881 PN-EN 1054:1998 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do 

kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem

882 PN-EN 1055:1998 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do 

kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania 

odporności na cykliczne działanie podwyższonej 

temperatury

883 PN-EN 1059:2000 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne 

dotyczące wiązarów wykonywanych z 

zastosowaniem płytek kolczastych

884 PN-EN 1065:2001 wersja polska

Regulowane teleskopowe podpory stalowe -- 

Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie 

obliczeń i badań



885 PN-EN 1075:2015-03 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Połączenia na metalowe płytki kolczaste

886 PN-EN 1075:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Połączenia na metalowe płytki kolczaste

887 PN-EN 1090-1:2010 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

888 PN-EN 1090-1:2010/AC:2010 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

889 PN-EN 1090-1:2009 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

890 PN-EN 1090-1+A1:2012 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

891 PN-EN 1090-1+A1:2012 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

892 PN-EN 1090-1+A1:2012 wersja niemiecka

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych

893 PN-EN 1090-2:2009 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych

894 PN-EN 1090-2:2008 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

wykonania konstrukcji stalowych

895 PN-EN 1090-2+A1:2012 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych

896 PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych

897 PN-EN 1090-2+A1:2012 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych

898 PN-EN 1090-2+A1:2012 wersja niemiecka

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych

899 PN-EN 1090-3:2008 wersja polska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji aluminiowych

900 PN-EN 1090-3:2008 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 

wykonania konstrukcji aluminiowych

901 PN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 

wykonania konstrukcji aluminiowych



902 PN-EN 1090-5:2017-05 wersja angielska

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- 

Część 5: Wymagania techniczne dotyczące 

profilowanych na zimno aluminiowych elementów 

konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, 

sufitów, stropów i ścian

903 PN-EN 1097-1:2011 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval)

904 PN-EN 1097-1:2000 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

(mikro-Deval)

905 PN-EN 1097-1:2000/A1:2004 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

(mikro-Deval)

906 PN-EN 1097-2:2010 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie

907 PN-EN 1097-2:2000 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie

908 PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie

909 PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie

910 PN-EN 1097-3:2000 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości

911 PN-EN 1097-4:2008 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 

suchego, zagęszczonego wypełniacza

912 PN-EN 1097-4:2002 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 

suchego, zagęszczonego wypełniacza

913 PN-EN 1097-5:2008 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody 

przez suszenie w suszarce z wentylacją

914 PN-EN 1097-5:2001 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody 

przez suszenie w suszarce z wentylacją

915 PN-EN 1097-6:2013-11 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości

916 PN-EN 1097-6:2002 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości

917 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości



918 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości

919 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości

920 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości

921 PN-EN 1097-7:2008 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- 

Metoda piknometryczna

922 PN-EN 1097-7:2001 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- 

Metoda piknometryczna

923 PN-EN 1097-8:2009 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności 

kamienia

924 PN-EN 1097-8:2002 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności 

kamienia

925 PN-EN 1097-9:2014-02 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 9: Oznaczanie odporności na 

ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie 

skandynawskie

926 PN-EN 1097-9:2000 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie 

skandynawskie

927 PN-EN 1097-9:2000/A1:2006 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie 

skandynawskie

928 PN-EN 1097-9:2000/A1:2006 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie 

abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie 

skandynawskie

929 PN-EN 1097-10:2014-07 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 10: Oznaczanie wysokości 

podciągania wody

930 PN-EN 1097-10:2004 wersja polska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 10: Oznaczanie wysokości 

podciągania wody

931 PN-EN 1097-11:2013-11 wersja angielska

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw -- Część 11: Oznaczanie ściśliwości i 

ograniczonej wytrzymałości na ściskanie kruszyw 

lekkich

932 PN-EN 1107-1:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie stabilności wymiarów

933 PN-EN 1107-2:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

stabilności wymiarów -- Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów



934 PN-EN 1108:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych 

zmianach temperatury

935 PN-EN 1109:2013-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie giętkości w niskiej temperaturze

936 PN-EN 1109:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie giętkości w niskiej temperaturze

937 PN-EN 1110:2011 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie odporności na spływanie

938 PN-EN 1110:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie odporności na spływanie w podwyższonej 

temperaturze

939 PN-EN 1111:2017-09 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 

10) -- Ogólna specyfikacja techniczna

940 PN-EN 1111:2002 wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 

10) -- Ogólne wymagania techniczne

941 PN-EN 1112:2001 wersja polska Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)

942 PN-EN 1113:2015-06 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do 

armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -

- Ogólna specyfikacja techniczna

943 PN-EN 1113:2001 wersja polska
Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 

10)

944 PN-EN 1113+A1:2011 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do 

armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- 

Ogólne wymagania techniczne

945 PN-EN 1121:2001 wersja polska
Drzwi -- Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi 

klimatami -- Metoda badania

946 PN-EN 1123-1:2007 wersja polska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych 

ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 

jakością

947 PN-EN 1123-1:2002 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane 

ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 

jakością

948 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane 

ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 

jakością

949 PN-EN 1123-2:2002 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane 

ogniowo -- Część 2: Wymiary

950 PN-EN 1124-1:2007 wersja polska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- 

Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

951 PN-EN 1124-1:2002 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- 

Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością



952 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- 

Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

953 PN-EN 1124-2:2002 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- 

Część 2: System S -- Wymiary

954 PN-EN 1124-3:2002 wersja angielska

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- 

Część 3: System X -- Wymiary

955 PN-EN 1125:2009 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 

wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 

do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- 

Wymagania i metody badań

956 PN-EN 1125:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 

wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 

do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- 

Wymagania i metody badań

957 PN-EN 1125:1999 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 

wyjść uruchamiane prętem poziomym -- Wymagania 

i metody badań

958 PN-EN 1125:1999/A1:2002 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do 

wyjść uruchamiane prętem poziomym -- Wymagania 

i metody badań

959 PN-EN 1148:2003 wersja polska

Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda 

dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury 

badawcze wyznaczania wydajności

960 PN-EN 1148:2003/A1:2005 wersja angielska

Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda 

dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury 

badawcze wyznaczania wydajności

961 PN-EN 1148:2002 wersja angielska

Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda 

dla okręgowych wymiennikowni -- Badania w celu 

określenia wydajności

962 PN-EN 1154:1999 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z 

regulacją przebiegu zamykania -- Wymagania i 

metody badań

963 PN-EN 1154:1999/AC:2010 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z 

regulacją przebiegu zamykania -- Wymagania i 

metody badań

964 PN-EN 1154:1999/A1:2004 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z 

regulacją przebiegu zamykania -- Wymagania i 

metody badań

965 PN-EN 1155:1999 wersja polska

Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne 

otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- 

Wymagania i metody badań

966 PN-EN 1155:1999/AC:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne 

otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- 

Wymagania i metody badań

967 PN-EN 1155:1999/A1:2004 wersja polska

Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne 

otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- 

Wymagania i metody badań



968 PN-EN 1158:1999 wersja polska

Okucia budowlane -- Regulatory kolejności 

zamykania skrzydeł drzwiowych -- Wymagania i 

metody badań

969 PN-EN 1158:1999/AC:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Regulatory kolejności 

zamykania skrzydeł drzwiowych -- Wymagania i 

metody badań

970 PN-EN 1158:1999/A1:2004 wersja polska

Okucia budowlane -- Regulatory kolejności 

zamykania skrzydeł drzwiowych -- Wymagania i 

metody badań
971 PN-EN 1168:2007 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe

972 PN-EN 1168:2005 wersja angielska
Prefabrykowane elementy z betonu -- Płyty stropowe 

kanałowe

973 PN-EN 1168+A1:2009 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe

974 PN-EN 1168+A1:2008 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe

975 PN-EN 1168+A2:2009 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe

976 PN-EN 1168+A3:2011 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe

977 PN-EN 1169:2001 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Ogólne zasady fabrycznej 

kontroli produkcji betonu zbrojonego włóknem 

szklanym

978 PN-EN 1170-1:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar 

konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą 

rozpływu

979 PN-EN 1170-2:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar zawartości 

włókna w świeżym GRC metodą wypłukiwania

980 PN-EN 1170-3:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar zawartości 

włókna w GRC wykonanym metodą natrysku

981 PN-EN 1170-4:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar 

wytrzymałości na zginanie -- Badanie uproszczone

982 PN-EN 1170-5:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar 

wytrzymałości na zginanie -- Badanie pełne

983 PN-EN 1170-6:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Oznaczanie 

nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie gęstości w 

stanie suchym

984 PN-EN 1170-7:1999 wersja polska

Prefabrykaty betonowe -- Metoda badania betonu 

zbrojonego włóknem szklanym -- Pomiar skrajnych 

zmienności wymiarowych spowodowanych 

zawilgoceniem

985 PN-EN 1170-8:2009 wersja angielska

Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

szklanym -- Część 8: Cykliczne badanie typu na 

starzenie w warunkach atmosferycznych

986 PN-EN 1191:2013-06 wersja angielska
Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie 

i zamykanie -- Metoda badania

987 PN-EN 1191:2002 wersja polska
Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie 

i zamykanie -- Metoda badania

988 PN-EN 1192:2001 wersja polska Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych



989 PN-EN 1193:1999 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne i 

drewno klejone warstwowo -- Oznaczanie 

wytrzymałości na ścinanie i właściwości 

mechanicznych w poprzek włókien

990 PN-EN 1194:2000 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone 

warstwowo -- Klasy wytrzymałości i określenie 

wartości charakterystycznych

991 PN-EN 1195:1999 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć 

podłogowych

992 PN-EN 1213:2002 wersja polska

Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze 

stopów miedzi do instalacji wodociągowych w 

budynkach -- Badania i wymagania

993 PN-EN 1253-1:2015-03 wersja angielska

Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: 

Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem 

klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

994 PN-EN 1253-1:2005 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: 

Wymagania

995 PN-EN 1253-1:2004 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: 

Wymagania

996 PN-EN 1253-1:2002 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: 

Wymagania

997 PN-EN 1253-2:2015-03 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty 

dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych

998 PN-EN 1253-2:2006 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Metody 

badań

999 PN-EN 1253-2:2005 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Metody 

badań

1000 PN-EN 1253-2:2002 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Metody 

badań

1001 PN-EN 1253-3:2016-07 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: Ocena 

zgodności

1002 PN-EN 1253-3:2002 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: 

Sterowanie jakością

1003 PN-EN 1253-4:2016-06 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 4: 

Zwieńczenia

1004 PN-EN 1253-4:2002 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 4: 

Zwieńczenia

1005 PN-EN 1253-5:2017-03 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 5: Wpusty 

ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich

1006 PN-EN 1253-5:2005 wersja polska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 5: Wpusty 

ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich

1007 PN-EN 1253-5:2004 wersja angielska
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 5: Wpusty z 

zamknięciem lekkimi płynami

1008 PN-EN 1264-1:2011 wersja angielska

Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy 

ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i 

symbole

1009 PN-EN 1264-1:2005 wersja angielska
Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części 

składowe -- Część 1: Definicje i symbole

1010 PN-EN 1264-2:2008 wersja angielska

Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy 

ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie 

podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda 

określania mocy cieplnej ogrzewania podłogowego



1011 PN-EN 1264-2:2005 wersja angielska
Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części 

składowe -- Część 2: Określenie mocy cieplnej

1012 PN-EN 1264-2+A1:2013-05 wersja angielska

Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy 

ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie 

podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda 

określania mocy cieplnej

1013 PN-EN 1264-3:2009 wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące 

płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie

1014 PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09 wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące 

płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie

1015 PN-EN 1264-3:2005 wersja angielska
Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części 

składowe -- Część 3: Wymiarowanie

1016 PN-EN 1264-4:2009 wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące 

płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie

1017 PN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09 wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące 

płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie

1018 PN-EN 1264-4:2005 wersja angielska
Ogrzewanie podłogowe -- System i jego części 

składowe -- Część 4: Instalowanie

1019 PN-EN 1264-5:2008 wersja angielska

Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy 

ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy 

ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, 

sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej

1020 PN-EN 1286:2004 wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne 

niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

1021 PN-EN 1286:2002 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne 

niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

1022 PN-EN 1287:2017-09 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe 

termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna 

specyfikacja techniczna

1023 PN-EN 1287:2004 wersja polska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne 

niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

1024 PN-EN 1287:2002 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne 

niskociśnieniowe -- Ogólne wymagania techniczne

1025 PN-EN 1293:2002 wersja polska

Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach ciśnieniowej kanalizacji 

pneumatycznej

1026 PN-EN 1294:2002 wersja polska

Skrzydła drzwiowe -- Określenie zachowania się pod 

wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach

1027 PN-EN 1294:2002 wersja angielska

Skrzydła drzwiowe -- Określenia zachowania się pod 

wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach

1028 PN-EN 1296:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Metoda sztucznego starzenia 

przez długotrwałe działanie podwyższonej 

temperatury



1029 PN-EN 1297:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Metoda sztucznego starzenia 

przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie 

promieniowania UV, podwyższonej temperatury i 

wody

1030 PN-EN 1297:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Metoda sztucznego 

starzenia przez długotrwałe połączone działanie 

promieniowania UV, podwyższonej temperatury i 

wody

1031 PN-EN 1298:2001 wersja polska
Przejezdne pomosty robocze -- Zasady i wytyczne 

opracowywania instrukcji obsługi

1032 PN-EN 1303:2015-07 wersja angielska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do 

zamków -- Wymagania i metody badań

1033 PN-EN 1303:2007 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do 

zamków -- Wymagania i metody badań

1034 PN-EN 1303:2007/AC:2008 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do 

zamków -- Wymagania i metody badań

1035 PN-EN 1303:2005 wersja angielska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do 

zamków -- Wymagania i metody badań

1036 PN-EN 1303:2000 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do 

zamków -- Wymagania i metody badań

1037 PN-EN 1304:2013-10 wersja niemiecka
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje 

i specyfikacja wyrobów

1038 PN-EN 1304:2013-10 wersja angielska
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje 

i specyfikacja wyrobów

1039 PN-EN 1304:2007 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje 

i specyfikacja wyrobów

1040 PN-EN 1304:2007/Ap1:2011 wersja polska
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje 

i specyfikacja wyrobów

1041 PN-EN 1304:2005 wersja angielska
Dachówki ceramiczne i akcesoria -- Definicje i 

specyfikacja wyrobów

1042 PN-EN 1304:2002 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Definicje i specyfikacja 

wyrobów

1043 PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Definicje i specyfikacja 

wyrobów

1044 PN-EN 1308:2008 wersja polska Kleje do płytek -- Oznaczanie spływu

1045 PN-EN 1308:2007 wersja angielska Kleje do płytek -- Oznaczanie spływu

1046 PN-EN 1323:2008 wersja polska Kleje do płytek -- Płyty betonowe do badań

1047 PN-EN 1323:2007 wersja angielska Kleje do płytek -- Płyty betonowe do badań

1048 PN-EN 1324:2008 wersja polska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie dla klejów dyspersyjnych

1049 PN-EN 1324:2007 wersja angielska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie dla klejów dyspersyjnych

1050 PN-EN 1329-1:2014-03 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu



1051 PN-EN 1329-1:2014-03 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu

1052 PN-EN 1329-1:2001 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu

1053 PN-EN 1337-1:2003 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 1: Postanowienia 

ogólne

1054 PN-EN 1337-1:2002 wersja angielska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 1: Postanowienia 

ogólne

1055 PN-EN 1337-2:2005 wersja polska Łożyska konstrukcyjne -- Część 2: Elementy ślizgowe

1056 PN-EN 1337-2:2002 wersja angielska Łożyska konstrukcyjne -- Część 2: Elementy ślizgowe

1057 PN-EN 1337-3:2010 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 3: Łożyska 

elastomerowe

1058 PN-EN 1337-3:2005 wersja angielska Łożyska konstrukcyjne -- Łożyska elastomerowe

1059 PN-EN 1337-4:2010 wersja polska Łożyska konstrukcyjne -- Część 4: Łożyska wałkowe

1060 PN-EN 1337-4:2005 wersja angielska Łożyska konstrukcyjne -- Część 4: Łożyska wałkowe

1061 PN-EN 1337-4:2005/AC:2007 wersja angielska Łożyska konstrukcyjne -- Część 4: Łożyska wałkowe

1062 PN-EN 1337-5:2010 wersja polska Łożyska konstrukcyjne -- Część 5: Łożyska garnkowe

1063 PN-EN 1337-5:2005 wersja angielska Łożyska konstrukcyjne -- Część 5: Łożyska garnkowe

1064 PN-EN 1337-6:2010 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 6: Łożyska 

wahaczowe

1065 PN-EN 1337-6:2005 wersja angielska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 6: Łożyska 

wahaczowe

1066 PN-EN 1337-7:2010 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 7: Łożyska sferyczne i 

cylindryczne z PTFE

1067 PN-EN 1337-7:2005 wersja angielska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 7: Łożyska sferyczne i 

cylindryczne

1068 PN-EN 1337-7:2003 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 7: Łożyska sferyczne i 

cylindryczne z PTFE

1069 PN-EN 1337-7:2002 wersja angielska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 7: Łożyska sferyczne i 

cylindryczne z PTFE

1070 PN-EN 1337-8:2008 wersja angielska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 8: Łożyska 

prowadzące i łożyska blokujące

1071 PN-EN 1337-10:2005 wersja polska
Łożyska konstrukcyjne -- Część 10: Przeglądy i 

utrzymanie

1072 PN-EN 1338:2005 wersja polska
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody 

badań

1073 PN-EN 1338:2005/AC:2007 wersja polska
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody 

badań

1074 PN-EN 1338:2004 wersja angielska
Betonowa kostka brukowa -- Wymagania i metody 

badań



1075 PN-EN 1339:2005 wersja polska
Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody 

badań

1076 PN-EN 1339:2005/AC:2007 wersja polska
Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody 

badań

1077 PN-EN 1339:2004 wersja angielska
Betonowe płyty chodnikowe -- Wymagania i metody 

badań

1078 PN-EN 1340:2004 wersja polska Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

1079 PN-EN 1340:2004/AC:2007 wersja polska Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

1080 PN-EN 1341:2003 wersja polska

Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody 

badań

1081 PN-EN 1341:2002 wersja angielska

Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do 

zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania 

i metody badań

1082 PN-EN 1342:2003 wersja polska

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do 

zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania 

i metody badań

1083 PN-EN 1342:2002 wersja angielska

Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody 

badań

1084 PN-EN 1343:2003 wersja polska

Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody 

badań

1085 PN-EN 1343:2002 wersja angielska

Krawężniki z naturalnego kamienia do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody 

badań

1086 PN-EN 1344:2002 wersja angielska
Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni -- 

Wymagania i metody badań

1087 PN-EN 1346:2008 wersja polska Kleje do płytek -- Oznaczanie czasu otwartego

1088 PN-EN 1346:2007 wersja angielska Kleje do płytek -- Oznaczanie czasu otwartego

1089 PN-EN 1347:2008 wersja polska Kleje do płytek -- Oznaczanie zwilżalności

1090 PN-EN 1347:2007 wersja angielska Kleje do płytek -- Oznaczanie zwilżalności

1091 PN-EN 1348:2008 wersja polska
Kleje do płytek -- Oznaczanie przyczepności dla 

klejów cementowych

1092 PN-EN 1348:2007 wersja angielska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

rozciąganie dla klejów cementowych

1093 PN-EN 1351:1999 wersja polska
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

1094 PN-EN 1352:1999 wersja polska

Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze

1095 PN-EN 1353:1999 wersja polska
Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu 

komórkowego

1096 PN-EN 1354:2006 wersja angielska
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1097 PN-EN 1354:1999 wersja polska
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1098 PN-EN 1355:1999 wersja polska

Oznaczanie pełzania przy ściskaniu 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze



1099 PN-EN 1356:1999 wersja polska

Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych 

elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze przy zginaniu

1100 PN-EN 1359:2017-11 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze miechowe

1101 PN-EN 1359:2004 wersja polska Gazomierze -- Gazomierze miechowe

1102 PN-EN 1359:2004/A1:2006 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze miechowe

1103 PN-EN 1359:2002 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze miechowe

1104 PN-EN 1364-1:2015-08 wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów 

nienośnych -- Część 1: Ściany

1105 PN-EN 1364-1:2015-08 wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów 

nienośnych -- Część 1: Ściany

1106 PN-EN 1364-2:2018-02 wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów 

nienośnych -- Część 2: Sufity

1107 PN-EN 1364-5:2017-08 wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów 

nienośnych -- Część 5: Kratki wentylacyjne

1108 PN-EN 1365-2:2014-12 wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- 

Część 2: Stropy i dachy

1109 PN-EN 1365-2:2014-12 wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- 

Część 2: Stropy i dachy

1110 PN-EN 1366-5:2011 wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 5: Kanały i szyby instalacyjne

1111 PN-EN 1366-5:2010 wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 5: Kanały i szyby instalacyjne

1112 PN-EN 1366-5:2005 wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 5: Kanały i szyby instalacyjne

1113 PN-EN 1366-8:2006 wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 8: Przewody oddymiające

1114 PN-EN 1366-8:2005 wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 8: Przewody oddymiające

1115 PN-EN 1366-10:2011 wersja polska

Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji 

pożarowej

1116 PN-EN 1366-10:2011 wersja angielska

Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach 

wentylacji pożarowej

1117 PN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07 wersja angielska

Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych -- 

Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach 

wentylacji pożarowej

1118 PN-EN 1367-1:2007 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności

1119 PN-EN 1367-1:2001 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności

1120 PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności



1121 PN-EN 1367-2:2010 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: 

Badanie w siarczanie magnezu

1122 PN-EN 1367-2:2000 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Badanie 

w siarczanie magnezu

1123 PN-EN 1367-3:2002 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania

1124 PN-EN 1367-3:2002/AC:2004 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania

1125 PN-EN 1367-4:2010 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

1126 PN-EN 1367-4:2008 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

1127 PN-EN 1367-4:2000 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- 

Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

1128 PN-EN 1367-5:2011 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 5: 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

1129 PN-EN 1367-5:2004 wersja polska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 5: 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

1130 PN-EN 1367-6:2008 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 6: 

Mrozoodporność w obecności soli

1131 PN-EN 1367-7:2014-07 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 7: 

Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie 

kruszyw lekkich

1132 PN-EN 1367-8:2014-07 wersja angielska

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw 

na działanie czynników atmosferycznych -- Część 8: 

Oznaczanie odporności na rozpad kruszyw lekkich

1133 PN-EN 1380:2009 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie

1134 PN-EN 1380:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na gwoździe



1135 PN-EN 1381:2016-03 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na zszywki

1136 PN-EN 1381:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na zszywki

1137 PN-EN 1382:2016-03 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników do drewna na wyciąganie

1138 PN-EN 1382:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników do drewna na wyciąganie

1139 PN-EN 1383:2016-03 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników do drewna na przeciąganie

1140 PN-EN 1383:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników do drewna na przeciąganie

1141 PN-EN 1401-1:1999 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu

1142 PN-EN 1420-1:2003 wersja polska

Wpływ materiałów organicznych na wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Określenie 

zapachu i posmaku wody w rurociągach -- Część 1: 

Metoda badania

1143 PN-EN 1425:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena 

organoleptyczna

1144 PN-EN 1425:2012 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena 

organoleptyczna

1145 PN-EN 1425:2002 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Ocena 

organoleptyczna

1146 PN-EN 1425:2002/A1:2006 wersja angielska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Ocena 

organoleptyczna

1147 PN-EN 1426:2015-08 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji 

igłą

1148 PN-EN 1426:2015-08 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji 

igłą

1149 PN-EN 1426:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji 

igłą

1150 PN-EN 1426:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji 

igłą

1151 PN-EN 1426:2001 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie penetracji 

igłą

1152 PN-EN 1427:2015-08 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

1153 PN-EN 1427:2015-08 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

1154 PN-EN 1427:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

1155 PN-EN 1427:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula

1156 PN-EN 1427:2001 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula



1157 PN-EN 1428:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 

azeotropowej

1158 PN-EN 1428:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 

azeotropowej

1159 PN-EN 1428:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji 

azeotropowej

1160 PN-EN 1429:2013-07 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie

1161 PN-EN 1429:2013-07 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie

1162 PN-EN 1429:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie

1163 PN-EN 1429:2009 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie

1164 PN-EN 1430:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie polarności 

cząstek w emulsjach asfaltowych

1165 PN-EN 1430:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie polarności 

cząstek w emulsjach asfaltowych

1166 PN-EN 1431:2009 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

asfaltu i olejów destylacyjnych w emulsji asfaltowej 

metodą destylacji
1167 PN-EN 1443:2005 wersja polska Kominy -- Wymagania ogólne

1168 PN-EN 1443:2004 wersja angielska Kominy -- Ogólne wymagania

1169 PN-EN 1443:2001 wersja polska Kominy -- Wymagania ogólne

1170 PN-EN 1444:2002 wersja angielska
Przewody włókno-cementowe -- Wytyczne dotyczące 

układania i wykonywania na budowie

1171 PN-EN 1451-1:2018-02 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu

1172 PN-EN 1451-1:2001 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu

1173 PN-EN 1453-1:2017-02 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz budynków -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu



1174 PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz budynków -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

1175 PN-EN 1453-1:2002 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych, do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

1176 PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych, do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

1177 PN-EN 1455-1:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli -- 

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

1178 PN-EN 1457:2003 wersja polska
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Wymagania i metody badań

1179 PN-EN 1457:2003/AC:2007 wersja polska
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Wymagania i metody badań

1180 PN-EN 1457:2003/A1:2004 wersja polska
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Wymagania i metody badań

1181 PN-EN 1457-1:2012 wersja polska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Część 1: Przewody kominowe 

eksploatowane w stanie suchym -- Wymagania i 

metody badań

1182 PN-EN 1457-1:2012 wersja angielska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Część 1: Przewody kominowe pracujące 

w stanie suchym -- Wymagania i metody badań

1183 PN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11 wersja angielska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Część 1: Przewody kominowe pracujące 

w stanie suchym -- Wymagania i metody badań

1184 PN-EN 1457-2:2012 wersja polska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Część 2: Przewody kominowe 

eksploatowane w stanie mokrym -- Wymagania i 

metody badań

1185 PN-EN 1457-2:2012 wersja angielska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Częśc 2: Przewody kominowe pracujące 

w stanie mokrym -- Wymagania i metody badań



1186 PN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11 wersja angielska

Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody 

kominowe -- Część 2: Przewody kominowe pracujące 

w stanie mokrym -- Wymagania i metody badań

1187 PN-EN 1462:2006 wersja polska
Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i 

badania

1188 PN-EN 1462:2005 wersja angielska
Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i 

badania

1189 PN-EN 1462:2001 wersja polska
Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i 

badania

1190 PN-EN 1467:2012 wersja angielska Kamień naturalny -- Bloki surowe -- Wymagania

1191 PN-EN 1467:2005 wersja polska Kamień naturalny -- Bloki surowe -- Wymagania

1192 PN-EN 1468:2012 wersja angielska Kamień naturalny -- Płyty surowe -- Wymagania

1193 PN-EN 1468:2005 wersja polska Kamień naturalny -- Płyty surowe -- Wymagania

1194 PN-EN 1469:2015-04 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -

- Wymagania

1195 PN-EN 1469:2005 wersja polska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -

- Wymagania

1196 PN-EN 1487:2014-08 wersja angielska
Armatura w budynkach -- Hydrauliczne grupy 

bezpieczeństwa -- Badania i wymagania

1197 PN-EN 1487:2003 wersja polska
Armatura w budynkach -- Hydrauliczne zespoły 

zabezpieczające -- Badania i wymagania

1198 PN-EN 1488:2004 wersja polska
Armatura w budynkach -- Zespoły rozprężne -- 

Badania i wymagania

1199 PN-EN 1488:2002 wersja angielska
Armatura w budynkach -- Zespoły rozprężne -- 

Badania i wymagania

1200 PN-EN 1489:2003 wersja polska
Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeństwa -- 

Badania i wymagania

1201 PN-EN 1490:2004 wersja polska

Armatura w budynkach -- Zespolone zawory 

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe -- Badania 

i wymagania

1202 PN-EN 1490:2002 wersja angielska

Armatura w budynkach -- Zespolone zawory 

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe -- Badania 

i wymagania

1203 PN-EN 1491:2004 wersja polska
Armatura w budynkach -- Zawory rozprężne -- 

Badania i wymagania

1204 PN-EN 1491:2002 wersja angielska
Armatura w budynkach -- Zawory rozprężne -- 

Badania i wymagania

1205 PN-EN 1504-1:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 1: Definicje

1206 PN-EN 1504-1:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, kontrola 

jakości i ocena zgodności -- Część 1: Definicje

1207 PN-EN 1504-1:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, kontrola 

jakości i ocena zgodności -- Definicje

1208 PN-EN 1504-2:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy 

ochrony powierzchniowej betonu



1209 PN-EN 1504-2:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy 

ochrony powierzchni betonu

1210 PN-EN 1504-3:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

1211 PN-EN 1504-3:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

1212 PN-EN 1504-4:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 4: Łączenie 

konstrukcyjne

1213 PN-EN 1504-4:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 4: Łączenie 

konstrukcyjne

1214 PN-EN 1504-5:2013-09 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

1215 PN-EN 1504-5:2013-09 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

1216 PN-EN 1504-5:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

1217 PN-EN 1504-5:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 5: Beton 

iniekcyjny

1218 PN-EN 1504-6:2007 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 6: Kotwienie 

stalowych prętów zbrojeniowych

1219 PN-EN 1504-6:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 6: Kotwienie 

stalowych prętów zbrojeniowych

1220 PN-EN 1504-7:2007 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 7: Ochrona 

zbrojenia przed korozją



1221 PN-EN 1504-7:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 7: Zabezpieczenie 

korozyjne zbrojenia

1222 PN-EN 1504-8:2016-07 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych -- Część 8: Sterowanie jakością oraz 

ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

1223 PN-EN 1504-8:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 8: Sterowanie 

jakością i ocena zgodności

1224 PN-EN 1504-8:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 8: Sterowanie 

jakością i ocena zgodności

1225 PN-EN 1504-9:2010 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 9: Ogólne zasady 

dotyczące stosowania wyrobów i systemów

1226 PN-EN 1504-9:2008 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 9: Podstawowe 

zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów

1227 PN-EN 1504-10:2017-12 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 10: Stosowanie 

wyrobów i systemów na placu budowy oraz 

sterowanie jakością prac

1228 PN-EN 1504-10:2005 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 10: Stosowanie 

wyrobów i systemów na placu budowy oraz 

sterowanie jakością prac

1229 PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności -- Część 10: Stosowanie 

wyrobów i systemów na placu budowy oraz 

sterowanie jakością prac

1230 PN-EN 1505:2001 wersja polska

Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 

Wymiary

1231 PN-EN 1506:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- 

Wymiary



1232 PN-EN 1506:2001 wersja polska

Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- 

Wymiary

1233 PN-EN 1507:2007 wersja polska

Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania 

dotyczące wytrzymałości i szczelności

1234 PN-EN 1507:2006 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

przewodów

1235 PN-EN 1519-1:2002 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu

1236 PN-EN 1519-1:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu

1237 PN-EN 1520:2011 wersja angielska
Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze

1238 PN-EN 1520:2005 wersja polska
Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1239 PN-EN 1520:2003 wersja angielska
Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze

1240 PN-EN 1520:2003/AC:2004 wersja angielska
Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze

1241 PN-EN 1521:1999 wersja polska
Oznaczanie wytrzymałości na zginanie betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1242 PN-EN 1522:2000 wersja polska
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- 

Wymagania i klasyfikacja

1243 PN-EN 1523:2000 wersja polska
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- 

Metody badań

1244 PN-EN 1527:2013-05 wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do drzwi przesuwnych i 

drzwi składanych -- Wymagania i metody badań

1245 PN-EN 1527:2000 wersja polska
Okucia budowlane -- Okucia do drzwi przesuwnych i 

drzwi składanych -- Wymagania i metody badań

1246 PN-EN 1529:2001 wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i 

prostokątność -- Klasy tolerancji

1247 PN-EN 1530:2001 wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- 

Klasy tolerancji

1248 PN-EN 1542:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Pomiar 

przyczepności przez odrywanie

1249 PN-EN 1543:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

narastania wytrzymałości na rozciąganie polimerów



1250 PN-EN 1544:2007 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie pełzania 

syntetycznych wyrobów żywicznych (PC) przy 

długotrwałym obciążeniu rozciągającym prętów 

zbrojeniowych kotwienia

1251 PN-EN 1548:2010 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

-- Określanie odporności na działanie asfaltu

1252 PN-EN 1548:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

-- Badanie odporności na działanie asfaltu

1253 PN-EN 1555-1:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Postanowienia ogólne

1254 PN-EN 1555-1:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Postanowienia ogólne

1255 PN-EN 1555-1:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

1256 PN-EN 1555-1:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

1257 PN-EN 1555-2:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury

1258 PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury

1259 PN-EN 1555-2:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury

1260 PN-EN 1555-2:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury

1261 PN-EN 1555-2:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 2: Rury

1262 PN-EN 1555-3:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki

1263 PN-EN 1555-3:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki

1264 PN-EN 1555-3:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki

1265 PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki

1266 PN-EN 1555-3:2004/A1:2005 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki



1267 PN-EN 1555-3:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 3: Kształtki

1268 PN-EN 1555-4:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 4: Armatura

1269 PN-EN 1555-4:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 4: Armatura

1270 PN-EN 1555-4:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 4: Armatura

1271 PN-EN 1555-4:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 4: Zawory

1272 PN-EN 1555-5:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania

1273 PN-EN 1555-5:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania

1274 PN-EN 1555-5:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

1275 PN-EN 1555-5:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- 

Część 5: Przydatność do systemu

1276 PN-EN 1565-1:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- 

Kopolimer styrenu (SAN+PVC) -- Część 1: Wymagania 

dla rur, kształtek i systemu

1277 PN-EN 1566-1:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- 

Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: 

Wymagania dla rur, kształtek i systemu

1278 PN-EN 1567:2004 wersja polska

Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i 

zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody -- 

Wymagania i badania

1279 PN-EN 1567:2002 wersja angielska

Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i 

zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody -- 

Wymagania i badania

1280 PN-EN 1602:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie gęstości pozornej

1281 PN-EN 1602:1999 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie gęstości pozornej



1282 PN-EN 1603:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w stałych 

normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50 % 

wilgotności względnej)

1283 PN-EN 1603:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w stałych 

normalnych warunkach laboratoryjnych (23 stopnie 

C/50 procent wilgotności względnej)

1284 PN-EN 1603:1999/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w stałych 

normalnych warunkach laboratoryjnych (23 stopnie 

C/50 procent wilgotności względnej)

1285 PN-EN 1604:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperaturowych i wilgotnościowych

1286 PN-EN 1604:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperaturowych i wilgotnościowych

1287 PN-EN 1604:1999/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperaturowych i wilgotnościowych

1288 PN-EN 1605:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odkształcenia pod określonym 

obciążeniem ściskającym i w określonych warunkach 

temperaturowych

1289 PN-EN 1605:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odkształcenia przy działaniu obciążenia 

ściskającego w określonych warunkach 

temperaturowych

1290 PN-EN 1605:1999/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odkształcenia przy działaniu obciążenia 

ściskającego w określonych warunkach 

temperaturowych

1291 PN-EN 1606:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie pełzania przy ściskaniu

1292 PN-EN 1606:1999 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie pełzania przy ściskaniu

1293 PN-EN 1606:1999/A1:2006 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie pełzania przy ściskaniu

1294 PN-EN 1607:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle 

do powierzchni czołowych

1295 PN-EN 1607:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle 

do powierzchni czołowych

1296 PN-EN 1608:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle 

do powierzchni czołowych

1297 PN-EN 1608:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle 

do powierzchni czołowych



1298 PN-EN 1609:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, 

częściowym zanurzeniu

1299 PN-EN 1609:1999 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą 

częściowego zanurzenia

1300 PN-EN 1609:1999/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą 

częściowego zanurzenia

1301 PN-EN 1620:2001 wersja polska

Biotechnologia -- Procesy na dużą skalę i produkcja -- 

Budowa zakładu przemysłowego w zależności od 

stopnia zagrożenia

1302 PN-EN 1627:2012 wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja

1303 PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03 wersja polska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja

1304 PN-EN 1627:2011 wersja angielska
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja

1305 PN-EN 1628:2011 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne

1306 PN-EN 1628+A1:2016-02 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne

1307 PN-EN 1629:2011 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne

1308 PN-EN 1629+A1:2016-02 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne

1309 PN-EN 1630:2011 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego

1310 PN-EN 1630+A1:2016-02 wersja angielska

Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- 

Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego

1311 PN-EN 1634-1:2014-03 wersja polska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 

okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: 

Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, 

żaluzjowych i otwieralnych okien

1312 PN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10 wersja polska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 

okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: 

Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, 

żaluzjowych i otwieralnych okien



1313 PN-EN 1634-1:2014-03 wersja angielska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 

okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: 

Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, 

żaluzjowych i otwieralnych okien

1314 PN-EN 1634-1:2009 wersja polska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych 

okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: 

Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i 

otwieralnych okien

1315 PN-EN 1634-1:2008 wersja angielska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 

okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: 

Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i 

otwieralnych okien

1316 PN-EN 1634-1:2002 wersja polska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 1: Drzwi i żaluzje 

przeciwpożarowe

1317 PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 wersja polska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 1: Drzwi i żaluzje 

przeciwpożarowe

1318 PN-EN 1634-2:2009 wersja polska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych 

okien i elementów okuć budowlanych -- Część 2: 

Badanie odporności ogniowej charakteryzujące 

elementy okuć budowlanych

1319 PN-EN 1634-2:2008 wersja angielska

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności 

zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych 

okien i elementów okuć budowlanych -- Część 2: 

Charakteryzujące badanie odporności ogniowej 

elementów okuć budowlanych

1320 PN-EN 1634-3:2006 wersja polska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie 

dymoszczelności drzwi i żaluzji

1321 PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 wersja polska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie 

dymoszczelności drzwi i żaluzji

1322 PN-EN 1634-3:2005 wersja angielska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie 

dymoszczelności drzwi i żaluzji

1323 PN-EN 1634-3:2002 wersja polska

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych 

i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie 

dymoszczelności drzwi i żaluzji

1324 PN-EN 1670:2008 wersja polska
Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- 

Wymagania i metody badań

1325 PN-EN 1670:2007 wersja angielska
Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- 

Wymagania i metody badań

1326 PN-EN 1670:2007/AC:2008 wersja angielska
Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- 

Wymagania i metody badań

1327 PN-EN 1670:2000 wersja polska
Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- 

Wymagania i metody badań



1328 PN-EN 1717:2003 wersja polska

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

1329 PN-EN 1737:2000 wersja polska

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie złączy 

spawanych i zgrzewanych siatek lub szkieletów 

zbrojeniowych do prefabrykowanych elementów, 

wykonanych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze

1330 PN-EN 1738:2000 wersja polska

Oznaczanie naprężeń w stali w nieobciążonych 

elementach zbrojonych, wykonanych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

1331 PN-EN 1739:2007 wersja angielska

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie od sił 

działających w płaszczyźnie złączy pomiędzy 

prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1332 PN-EN 1739:2000 wersja polska

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie od sił 

działających w płaszczyźnie złączy pomiędzy 

prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1333 PN-EN 1740:2000 wersja polska

Badania właściwości użytkowych zbrojonych 

prefabrykowanych elementów, wykonanych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze, pod obciążeniem głównie pionowym 

(elementy pionowe)

1334 PN-EN 1741:2000 wersja polska

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie od sił nie 

działających w płaszczyźnie złączy pomiędzy 

prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

1335 PN-EN 1742:2000 wersja polska

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie pomiędzy 

różnymi warstwami elementów wielowarstwowych, 

wykonanych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze

1336 PN-EN 1744-1:2010 wersja angielska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Analiza chemiczna

1337 PN-EN 1744-1:2000 wersja polska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza 

chemiczna

1338 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 wersja angielska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Analiza chemiczna

1339 PN-EN 1744-3:2004 wersja polska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 3: 

Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw



1340 PN-EN 1744-3:2004/Ap1:2014-01 wersja polska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 3: 

Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw

1341 PN-EN 1744-4:2008 wersja polska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: 

Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do 

mieszanek bitumicznych

1342 PN-EN 1744-4:2005 wersja angielska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: 

Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do 

mieszanek bitumicznych

1343 PN-EN 1744-5:2008 wersja polska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie soli chlorkowych rozpuszczalnych w 

kwasie

1344 PN-EN 1744-5:2006 wersja angielska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie soli chlorkowych rozpuszczalnych w 

kwasie

1345 PN-EN 1744-6:2008 wersja polska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie wpływu wyciągu z kruszyw z recyklingu 

na początek czasu wiązania cementu

1346 PN-EN 1744-6:2006 wersja angielska

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie wpływu wyciągu z kruszyw z recyklingu 

na początkowy czas wiązania cementu

1347 PN-EN 1744-7:2012 wersja angielska

Badanie chemicznych właściwości kruszyw -- Część 7: 

Określenie strat prażenia pozostałości popiołowej 

komunalnej spalarni

1348 PN-EN 1745:2012 wersja angielska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania 

właściwości cieplnych

1349 PN-EN 1745:2004 wersja polska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania 

obliczeniowych wartości cieplnych

1350 PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 wersja polska
Mury i wyroby murowe -- Metody określania 

obliczeniowych wartości cieplnych

1351 PN-EN 1751:2014-03 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne 

końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających

1352 PN-EN 1751:2002 wersja polska

Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne 

końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających

1353 PN-EN 1766:2017-03 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe 

do badań

1354 PN-EN 1766:2001 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Betony wzorcowe 

do badań

1355 PN-EN 1767:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Analiza w 

podczerwieni

1356 PN-EN 1767:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Analiza w 

podczerwieni



1357 PN-EN 1770:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

współczynnika rozszerzalności cieplnej

1358 PN-EN 1771:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

iniekcyjności z zastosowaniem warstwy piasku

1359 PN-EN 1771:2005/AC:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

iniekcyjności z zastosowaniem warstwy piasku

1360 PN-EN 1775:2009 wersja polska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub 

mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne

1361 PN-EN 1775:2007 wersja angielska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze <= 5 bar -- Zalecenia 

funkcjonalne

1362 PN-EN 1775:2001 wersja polska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- 

Zalecenia funkcjonalne

1363 PN-EN 1775:2001/A1:2006 wersja polska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- 

Zalecenia funkcjonalne

1364 PN-EN 1775:2001/A2:2006 wersja polska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- 

Zalecenia funkcjonalne

1365 PN-EN 1775:2001/A1:2002 wersja angielska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- 

Zalecenia funkcjonalne

1366 PN-EN 1775:2001/A2:2002 wersja angielska

Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- 

Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar -- 

Zalecenia funkcjonalne

1367 PN-EN 1799:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie 

przydatności konstrukcyjnych materiałów klejących 

do stosowania na powierzchniach betonowych

1368 PN-EN 1806:2008 wersja polska

Kominy -- Ceramiczne bloczki kształtowe do 

kominów jednopowłokowych -- Wymagania i 

metody badań

1369 PN-EN 1806:2006 wersja angielska

Kominy -- Gliniane/ceramiczne kształtki kanałów 

spalinowych do kominów jednościennych -- 

Wymagania i metody badań

1370 PN-EN 1806:2002 wersja polska
Kominy -- Kształtki ceramiczne do kominów 

jednopowłokowych -- Wymagania i metody badań

1371 PN-EN 1837:2005 wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie 

maszyn

1372 PN-EN 1837:2002 wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Oświetlenie własne 

maszyn

1373 PN-EN 1837+A1:2009 wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie 

maszyn



1374 PN-EN 1838:2013-11 wersja angielska Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne

1375 PN-EN 1838:2005 wersja polska Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne

1376 PN-EN 1838:2002 wersja angielska Oświetlenie awaryjne

1377 PN-EN 1844:2013-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

odporności na ozon -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

1378 PN-EN 1844:2004 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

odporności na ozon -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

1379 PN-EN 1844:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Oznaczanie 

odporności na ozon -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

1380 PN-EN 1847:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów -- Metody ekspozycji na 

działanie ciekłych chemikaliów i wody

1381 PN-EN 1847:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów -- Metody ekspozycji na 

działanie ciekłych chemikaliów i wody

1382 PN-EN 1847:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów -- Metoda ekspozycji na 

ciekłe związki chemiczne z włączeniem wody

1383 PN-EN 1848-1:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

długości, szerokości i prostoliniowości -- Część 1: 

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów

1384 PN-EN 1848-2:2003 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości -- 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

1385 PN-EN 1848-2:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości -- 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

1386 PN-EN 1849-1:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

grubości i gramatury -- Część 1: Wyroby asfaltowe do 

izolacji wodochronnej dachów

1387 PN-EN 1849-2:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów

1388 PN-EN 1849-2:2004 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów



1389 PN-EN 1849-2:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów

1390 PN-EN 1850-1:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad 

widocznych -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów

1391 PN-EN 1850-2:2004 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad 

widocznych -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

1392 PN-EN 1850-2:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad 

widocznych -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

1393 PN-EN 1852-1:2009 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 

1: Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu

1394 PN-EN 1852-1:1999 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -- 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

1395 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -- 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

1396 PN-EN 1856-1:2009 wersja angielska

Kominy-- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 1: Części składowe systemów 

kominowych

1397 PN-EN 1856-1:2005 wersja polska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 1: Części składowe systemów 

kominowych

1398 PN-EN 1856-1:2005/A1:2007 wersja polska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 1: Części składowe systemów 

kominowych

1399 PN-EN 1856-1:2005/A1:2006 wersja angielska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 1: Części składowe systemów 

kominowych

1400 PN-EN 1856-1:2004 wersja angielska
Kominy -- Wymagania dla kominów metalowych -- 

Część 1: Elementy systemu kominowego

1401 PN-EN 1856-2:2009 wersja angielska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 2: Metalowe kanały 

wewnętrzne i metalowe łączniki

1402 PN-EN 1856-2:2006 wersja polska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 2: Metalowe kanały 

wewnętrzne i metalowe łączniki

1403 PN-EN 1856-2:2005 wersja angielska

Kominy -- Wymagania dotyczące kominów 

metalowych -- Część 2: Metalowe rury wewnętrzne i 

łączniki

1404 PN-EN 1857:2010 wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne



1405 PN-EN 1857:2010 wersja angielska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1406 PN-EN 1857:2005 wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1407 PN-EN 1857:2005/AC:2007 wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1408 PN-EN 1857:2005/AC:2006 wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1409 PN-EN 1857:2004 wersja angielska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe wewnętrzne 

przewody kominowe

1410 PN-EN 1857+A1:2009 wersja polska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1411 PN-EN 1857+A1:2008 wersja angielska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały 

wewnętrzne

1412 PN-EN 1858:2009 wersja angielska Kominy -- Części składowe -- Kształtki betonowe

1413 PN-EN 1858:2005 wersja polska Kominy -- Części składowe -- Kształtki betonowe

1414 PN-EN 1858:2004 wersja angielska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kształtki do 

przewodów kominowych

1415 PN-EN 1858+A1:2011 wersja angielska Kominy -- Części składowe -- Kształtki betonowe

1416 PN-EN 1859:2009 wersja angielska Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

1417 PN-EN 1859:2002 wersja polska Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

1418 PN-EN 1859:2002/A1:2007 wersja polska Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

1419 PN-EN 1859:2002/A1:2006 wersja angielska Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

1420 PN-EN 1859+A1:2013-09 wersja angielska Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań

1421 PN-EN 1873:2014-07 wersja angielska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze 

świetliki dachowe z tworzywa sztucznego -- 

Specyfikacja wyrobu i metody badań

1422 PN-EN 1873:2009 wersja polska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze 

świetliki dachowe z tworzywa sztucznego -- 

Specyfikacja wyrobu i metody badań

1423 PN-EN 1873:2006 wersja angielska

Prefabrykowane elementy dachowe -- Pojedyncze 

świetliki z tworzywa sztucznego -- Charakterystyka 

wyrobu i metody badań

1424 PN-EN 1873+A1:2016-03 wersja angielska

Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze 

świetliki dachowe z tworzywa sztucznego -- 

Specyfikacja wyrobu i metody badań

1425 PN-EN 1877-1:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Reakcyjne działanie 

związane z żywicami epoksydowymi -- Część 1: 

Oznaczanie równoważnika epoksydowego

1426 PN-EN 1877-2:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Reakcyjne działanie 

związane z żywicami epoksydowymi -- Część 2: 

Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie 

zasadowości

1427 PN-EN 1881:2007 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie wyrobów 

kotwiących metodą wyrywania



1428 PN-EN 1881:2007 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie wyrobów 

kotwiących metodą wyrywania

1429 PN-EN 1886:2008 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne

1430 PN-EN 1886:2001 wersja polska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne

1431 PN-EN 1906:2012 wersja angielska
Okucia budowlane -- Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami -- Wymagania i metody badań

1432 PN-EN 1906:2010 wersja angielska
Okucia budowlane -- Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami -- Wymagania i metody badań

1433 PN-EN 1906:2003 wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami -- Wymagania i metody badań

1434 PN-EN 1906:2002 wersja angielska
Okucia budowlane -- Klamki i gałki -- Wymagania i 

metody badań

1435 PN-EN 1917:2004 wersja polska

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe

1436 PN-EN 1917:2004/AC:2009 wersja polska

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe

1437 PN-EN 1917:2004/AC:2007 wersja polska

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe

1438 PN-EN 1917:2004/AC:2006 wersja polska

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe

1439 PN-EN 1925:2001 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej

1440 PN-EN 1926:2007 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie

1441 PN-EN 1926:2001 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie

1442 PN-EN 1928:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

wodoszczelności

1443 PN-EN 1931:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

przenikania pary wodnej

1444 PN-EN 1931:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

przenikania pary wodnej

1445 PN-EN 1932:2013-09 wersja angielska

Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na 

obciążenie wiatrem -- Metody badań i kryteria 

osiągów

1446 PN-EN 1932:2005 wersja polska
Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na 

obciążenie wiatrem -- Metody badań

1447 PN-EN 1932:2002 wersja angielska
Zewnętrzne zasłony i żaluzje -- Odporność na 

obciążenie wiatrem -- Metody badań



1448 PN-EN 1933:2005 wersja polska
Zasłony zewnętrzne -- Odporność na obciążenie 

nagromadzoną wodą -- Metoda badania

1449 PN-EN 1933:2002 wersja angielska
Zasłony wewnętrzne -- Odporność na obciążenie 

nagromadzoną wodą -- Metoda badania

1450 PN-EN 1934:1999 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Określanie oporu 

cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem 

ciepłomierza -- Mury

1451 PN-EN 1935:2003 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- 

Wymagania i metody badań

1452 PN-EN 1935:2003/AC:2005 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- 

Wymagania i metody badań

1453 PN-EN 1935:2002 wersja angielska
Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- 

Wymagania i metody badań

1454 PN-EN 1936:2010 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i 

otwartej porowatości

1455 PN-EN 1936:2007 wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i 

otwartej porowatości

1456 PN-EN 1936:2001 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i 

otwartej porowatości

1457 PN-EN 1937:2001 wersja polska

Metoda badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Znormalizowane procedury 

mieszania

1458 PN-EN 1946-1:2000 wersja polska

Właściwości cieplne wyrobów i komponentów 

budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny 

laboratoriów wykonujących pomiary właściwości 

związanych z transportem ciepła -- Kryteria wspólne

1459 PN-EN 1946-2:2000 wersja polska

Właściwości cieplne wyrobów i komponentów 

budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny 

laboratoriów wykonujących pomiary właściwości 

związanych z transportem ciepła -- Pomiary metodą 

osłoniętej płyty grzejnej

1460 PN-EN 1946-3:2000 wersja polska

Właściwości cieplne wyrobów i komponentów 

budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny 

laboratoriów wykonujących pomiary właściwości 

związanych z transportem ciepła -- Pomiary metodą 

czujników strumienia cieplnego

1461 PN-EN 1946-4:2002 wersja polska

Właściwości cieplne wyrobów i komponentów 

budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny 

laboratoriów wykonujących pomiary właściwości 

związanych z transportem ciepła -- Część 4: Pomiary 

metodami skrzynki grzejnej

1462 PN-EN 1946-5:2002 wersja polska

Właściwości cieplne wyrobów i komponentów 

budowlanych -- Szczegółowe kryteria oceny 

laboratoriów wykonujących pomiary właściwości 

związanych z transportem ciepła -- Część 5: Pomiary 

metodami aparatu rurowego
1463 PN-EN 1990:2004 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1464 PN-EN 1990:2004/NA:2010 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1465 PN-EN 1990:2004/AC:2010 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji



1466 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1467 PN-EN 1990:2004/AC:2008 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1468 PN-EN 1990:2004/A1:2008 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1469 PN-EN 1990:2004/A1:2006 wersja angielska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1470 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 wersja polska Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

1471 PN-EN 1991-1-1:2004 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

1472 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

1473 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

1474 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

1475 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

1476 PN-EN 1991-1-2:2006 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1477 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1478 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1479 PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1480 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1481 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1482 PN-EN 1991-1-2:2005 wersja angielska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru



1483 PN-EN 1991-1-2:2005 wersja niemiecka

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru

1484 PN-EN 1991-1-3:2005 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

1485 PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 wersja angielska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

1486 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

1487 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

1488 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

1489 PN-EN 1991-1-4:2008 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1490 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1491 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1492 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 wersja niemiecka
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1493 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1494 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1495 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1496 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1497 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1498 PN-EN 1991-1-4:2005 wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1499 PN-EN 1991-1-4:2005 wersja niemiecka
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

1500 PN-EN 1991-1-5:2005 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne



1501 PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

1502 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

1503 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

1504 PN-EN 1991-1-6:2007 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji

1505 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 wersja polska

Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji

1506 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji

1507 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji

1508 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 

wykonywania konstrukcji

1509 PN-EN 1991-1-6:2005 wersja angielska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania podczas 

wykonywania

1510 PN-EN 1991-1-6:2005 wersja niemiecka

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania podczas 

wykonywania

1511 PN-EN 1991-1-7:2008 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1512 PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1513 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1514 PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 wersja angielska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1515 PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1516 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe



1517 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1518 PN-EN 1991-1-7:2006 wersja niemiecka
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1519 PN-EN 1991-1-7:2006 wersja angielska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-

7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

1520 PN-EN 1991-2:2007 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów

1521 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów

1522 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów

1523 PN-EN 1991-2:2005 wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów

1524 PN-EN 1991-3:2009 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

1525 PN-EN 1991-3:2009/AC:2014-11 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

1526 PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

1527 PN-EN 1991-3:2009/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

1528 PN-EN 1991-3:2006 wersja angielska

Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: 

Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów i 

maszyn

1529 PN-EN 1991-4:2008 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1530 PN-EN 1991-4:2008/AC:2013-04 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1531 PN-EN 1991-4:2008/Ap3:2013-04 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1532 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1533 PN-EN 1991-4:2008/Ap2:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1534 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1535 PN-EN 1991-4:2006 wersja angielska
Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 4: 

Silosy i zbiorniki

1536 PN-EN 1992-1-1:2008 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1537 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1538 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków



1539 PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1540 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1541 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1542 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1543 PN-EN 1992-1-1:2005 wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1544 PN-EN 1992-1-1:2005 wersja niemiecka
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1545 PN-EN 1992-1-2:2008 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1546 PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1547 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1548 PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1549 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1550 PN-EN 1992-1-2:2005 wersja niemiecka

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie na 

warunki pożarowe

1551 PN-EN 1992-1-2:2005 wersja angielska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie na 

warunki pożarowe

1552 PN-EN 1992-2:2010 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne

1553 PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne

1554 PN-EN 1992-2:2010/Ap2:2016-10 wersja polska

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne

1555 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne

1556 PN-EN 1992-2:2006 wersja angielska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty betonowe: Projektowanie i 

szczegółowe zasady

1557 PN-EN 1992-2:2006/AC:2008 wersja angielska

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 2: Mosty betonowe: Projektowanie i 

szczegółowe zasady



1558 PN-EN 1992-3:2008 wersja polska
Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

1559 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

1560 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

1561 PN-EN 1992-3:2006 wersja niemiecka
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 

Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

1562 PN-EN 1992-3:2006 wersja angielska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji betonowych -- 

Część 3: Silosy i zbiorniki

1563 PN-EN 1993-1-1:2006 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1564 PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1565 PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 wersja angielska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1566 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1567 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1568 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1569 PN-EN 1993-1-1:2005 wersja niemiecka
Eurokod 3:  Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

1570 PN-EN 1993-1-1:2005 wersja angielska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące 

budynków

1571 PN-EN 1993-1-2:2007 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe

1572 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe

1573 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe

1574 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe

1575 PN-EN 1993-1-2:2005 wersja niemiecka

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe

1576 PN-EN 1993-1-2:2005 wersja angielska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji na 

wypadek pożaru



1577 PN-EN 1993-1-3:2008 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1578 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1579 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1580 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1581 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1582 PN-EN 1993-1-3:2006 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1583 PN-EN 1993-1-3:2006 wersja niemiecka

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno

1584 PN-EN 1993-1-4:2007 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych

1585 PN-EN 1993-1-4:2007/A1:2015-08 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych

1586 PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych

1587 PN-EN 1993-1-4:2007/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych

1588 PN-EN 1993-1-4:2006 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych

1589 PN-EN 1993-1-5:2008 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1590 PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1591 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice



1592 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1593 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1594 PN-EN 1993-1-5:2006 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1595 PN-EN 1993-1-5:2006 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-5: Blachownice

1596 PN-EN 1993-1-6:2009 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1597 PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1598 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1599 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1600 PN-EN 1993-1-6:2007 wersja niemiecka

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1601 PN-EN 1993-1-6:2007 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji 

powłokowych

1602 PN-EN 1993-1-7:2008 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Konstrukcje płytowe

1603 PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Konstrukcje płytowe

1604 PN-EN 1993-1-7:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Konstrukcje płytowe

1605 PN-EN 1993-1-7:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Konstrukcje płytowe

1606 PN-EN 1993-1-7:2007 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Konstrukcje płytowe

1607 PN-EN 1993-1-7:2007 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic 

powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych

1608 PN-EN 1993-1-8:2006 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1609 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1610 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1611 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1612 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1613 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1614 PN-EN 1993-1-8:2005 wersja angielska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów



1615 PN-EN 1993-1-8:2005 wersja niemiecka
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-8: Projektowanie węzłów

1616 PN-EN 1993-1-9:2007 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1617 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1618 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1619 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1620 PN-EN 1993-1-9:2005 wersja niemiecka
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1621 PN-EN 1993-1-9:2005 wersja angielska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-9: Zmęczenie

1622 PN-EN 1993-1-10:2007 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na 

kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

1623 PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na 

kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

1624 PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na 

kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

1625 PN-EN 1993-1-10:2007/AC:2009 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na 

kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

1626 PN-EN 1993-1-10:2005 wersja angielska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-10: Udarność i ciągliwość międzywarstwowa 

materiału

1627 PN-EN 1993-1-11:2008 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

1628 PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

1629 PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

1630 PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

1631 PN-EN 1993-1-11:2006 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

1632 PN-EN 1993-1-12:2008 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres 

stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 

wytrzymałości do S 700 włącznie

1633 PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres 

stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 

wytrzymałości do S 700 włącznie



1634 PN-EN 1993-1-12:2008/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres 

stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 

wytrzymałości do S 700 włącznie

1635 PN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009 wersja polska

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres 

stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 

wytrzymałości do S 700 włącznie

1636 PN-EN 1993-1-12:2007 wersja angielska

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 

uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 włącznie

1637 PN-EN 1993-2:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 2: Mosty stalowe

1638 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 2: Mosty stalowe

1639 PN-EN 1993-2:2006 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 2: Mosty stalowe

1640 PN-EN 1993-3-1:2008 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1641 PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1642 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1643 PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1644 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1645 PN-EN 1993-3-1:2006 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3 -1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1646 PN-EN 1993-3-1:2006 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3 -1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

1647 PN-EN 1993-3-2:2008 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

1648 PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

1649 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

1650 PN-EN 1993-3-2:2006 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 3 -2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

1651 PN-EN 1993-4-1:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy



1652 PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy

1653 PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy

1654 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy

1655 PN-EN 1993-4-1:2007 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy

1656 PN-EN 1993-4-1:2007 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-1: Silosy

1657 PN-EN 1993-4-2:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-2: Zbiorniki

1658 PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-2: Zbiorniki

1659 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-2: Zbiorniki

1660 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-2: Zbiorniki

1661 PN-EN 1993-4-2:2007 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-2: Zbiorniki

1662 PN-EN 1993-4-3:2008 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-3: Rurociągi

1663 PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-3: Rurociągi

1664 PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-3: Rurociągi

1665 PN-EN 1993-4-3:2007 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 4-3: Rurociągi

1666 PN-EN 1993-5:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 5: Palowanie i ścianki szczelne

1667 PN-EN 1993-5:2009/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 5: Palowanie i ścianki szczelne

1668 PN-EN 1993-5:2007 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 5: Palowanie i grodze

1669 PN-EN 1993-5:2007 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 5: Palowanie i grodze

1670 PN-EN 1993-6:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

1671 PN-EN 1993-6:2009/NA:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

1672 PN-EN 1993-6:2009/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

1673 PN-EN 1993-6:2009/AC:2009 wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic

1674 PN-EN 1993-6:2007 wersja niemiecka
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic



1675 PN-EN 1993-6:2007 wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic

1676 PN-EN 1994-1-1:2008 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków

1677 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków

1678 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków

1679 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków

1680 PN-EN 1994-1-1:2005 wersja angielska

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków

1681 PN-EN 1994-1-2:2008 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

1682 PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06 wersja angielska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

1683 PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji 

stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

1684 PN-EN 1994-1-2:2005 wersja angielska

Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji stalowo-

betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 

Projektowanie na warunki pożarowe

1685 PN-EN 1994-2:2010 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych -- Część 2: Reguły ogólne i 

reguły dla mostów

1686 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych -- Część 2: Reguły ogólne i 

reguły dla mostów

1687 PN-EN 1994-2:2006 wersja angielska

Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych -- Część 2: Reguły ogólne i 

reguły dla mostów

1688 PN-EN 1994-2:2006/AC:2008 wersja angielska

Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych -- Część 2: Reguły ogólne i 

reguły dla mostów

1689 PN-EN 1995-1-1:2010 wersja polska

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -

- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i 

reguły dotyczące budynków

1690 PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 wersja angielska

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -

- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i 

reguły dotyczące budynków



1691 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 wersja polska

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -

- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i 

reguły dotyczące budynków

1692 PN-EN 1995-1-1:2005 wersja angielska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków

1693 PN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008 wersja angielska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków

1694 PN-EN 1995-1-2:2008 wersja polska

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie 

konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

1695 PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 wersja polska

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie 

konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

1696 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 wersja polska

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie 

konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

1697 PN-EN 1995-1-2:2005 wersja angielska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-2: Odporność na działanie ognia

1698 PN-EN 1995-2:2007 wersja polska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 2: Mosty

1699 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 2: Mosty

1700 PN-EN 1995-2:2005 wersja angielska
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 2: Mosty

1701 PN-EN 1996-1-1:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1702 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1703 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1704 PN-EN 1996-1-1:2006 wersja angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1705 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1706
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 wersja 

polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych



1707
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 wersja 

polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1708 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 wersja angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1709
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 wersja 

angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1710
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 wersja 

angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1711
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 wersja 

polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1712
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11 wersja 

angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1713 PN-EN 1996-1-2:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1714 PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1715 PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe

1716 PN-EN 1996-1-2:2005 wersja angielska

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie konstrukcji 

na wypadek pożaru

1717 PN-EN 1996-2:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 

wykonanie murów

1718 PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 

wykonanie murów

1719 PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 

wykonanie murów

1720 PN-EN 1996-2:2006 wersja angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór 

materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych

1721 PN-EN 1996-3:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych 

konstrukcji niezbrojonych

1722 PN-EN 1996-3:2010/NA:2016-06 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych 

konstrukcji niezbrojonych



1723 PN-EN 1996-3:2010/Ap1:2016-05 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych 

konstrukcji niezbrojonych

1724 PN-EN 1996-3:2010/NA:2010 wersja polska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych 

konstrukcji niezbrojonych

1725 PN-EN 1996-3:2006 wersja angielska

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 3: Uproszczone metody obliczania 

niezbrojonych konstrukcji murowych

1726 PN-EN 1997-1:2008 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1727 PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 wersja polska
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1728 PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 wersja angielska
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1729 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1730 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1731 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1732 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1733 PN-EN 1997-1:2005 wersja niemiecka
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1734 PN-EN 1997-1:2005 wersja angielska
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne

1735 PN-EN 1997-2:2009 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

1736 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

1737 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 wersja polska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

1738 PN-EN 1997-2:2007 wersja niemiecka
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

1739 PN-EN 1997-2:2007 wersja angielska
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Badania podłoża gruntowego

1740 PN-EN 1998-1:2005 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 1: Reguły 

ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla 

budynków

1741 PN-EN 1998-1:2005/A1:2014-01 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 1: Reguły 

ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla 

budynków

1742 PN-EN 1998-1:2005/AC:2009 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 1: Reguły 

ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla 

budynków



1743 PN-EN 1998-2:2006 wersja angielska
Eurokod 8 -- Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 2: Mosty

1744 PN-EN 1998-2:2006/A2:2012 wersja angielska
Eurokod 8 -- Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 2: Mosty

1745 PN-EN 1998-2:2006/AC:2010 wersja angielska
Eurokod 8 -- Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 2: Mosty

1746 PN-EN 1998-2:2006/A1:2009 wersja angielska
Eurokod 8 -- Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 2: Mosty

1747 PN-EN 1998-3:2005 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i 

rewaloryzacja budynków

1748 PN-EN 1998-3:2005/AC:2014-09 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i 

rewaloryzacja budynków

1749 PN-EN 1998-3:2005/AC:2010 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i 

rewaloryzacja budynków

1750 PN-EN 1998-4:2006 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 4: Silosy, 

zbiorniki i rurociągi

1751 PN-EN 1998-5:2005 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 5: 

Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne 

zagadnienia geotechniczne

1752 PN-EN 1998-6:2005 wersja angielska

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych 

oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 6: Wieże, 

maszty i kominy

1753 PN-EN 1999-1-1:2011 wersja polska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne

1754 PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 wersja polska
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne

1755 PN-EN 1999-1-1:2011/Ap1:2014-12 wersja polska
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne

1756 PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 wersja angielska
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne

1757 PN-EN 1999-1-1:2007 wersja angielska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne

1758 PN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009 wersja angielska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne

1759 PN-EN 1999-1-2:2007 wersja polska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji 

na wypadek pożaru

1760 PN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 wersja polska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji 

na wypadek pożaru

1761 PN-EN 1999-1-2:2007 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji 

na wypadek pożaru

1762 PN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji 

na wypadek pożaru



1763 PN-EN 1999-1-3:2011 wersja polska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-3: Konstrukcje narażone na 

zmęczenie

1764 PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 wersja polska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-3: Konstrukcje narażone na 

zmęczenie

1765 PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2011 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-3: Konstrukcje narażone na 

zmęczenie

1766 PN-EN 1999-1-3:2007 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-3: Konstrukcje narażone na 

zmęczenie

1767 PN-EN 1999-1-4:2012 wersja polska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-4: Konstrukcje z blach 

profilowanych na zimno

1768 PN-EN 1999-1-4:2007 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-4: Obudowa z blach 

profilowanych na zimno

1769 PN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-4: Obudowa z blach 

profilowanych na zimno

1770 PN-EN 1999-1-4:2007/AC:2010 wersja angielska

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-4: Obudowa z blach 

profilowanych na zimno

1771 PN-EN 1999-1-5:2012 wersja polska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-5: Konstrukcje powłokowe

1772 PN-EN 1999-1-5:2007 wersja angielska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-5: Konstrukcje powłokowe

1773 PN-EN 1999-1-5:2007/AC:2010 wersja angielska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji 

aluminiowych -- Część 1-5: Konstrukcje powłokowe

1774 PN-EN 10036:1992 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie całkowitej zawartości węgla -- Metoda 

wagowa po spaleniu w strumieniu tlenu

1775 PN-EN 10071:1992 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie zawartości manganu -- Metoda 

miareczkowania elektrometrycznego

1776 PN-EN 10083-2:1993 wersja polska
Stale do ulepszania cieplnego -- Techniczne warunki 

dostawy niestopowych stali jakościowych

1777 PN-EN 10136:1992 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej 

atomowej spektrometrii absorpcyjnej

1778 PN-EN 10178:1993 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie niobu w stalach -- Metoda 

spektrofotometryczna

1779 PN-EN 10179:1992 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie śladowych zawartości azotu -- Metoda 

spektrofotometryczna



1780 PN-EN 10219-1:2000 wersja polska

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Warunki techniczne dostawy

1781 PN-EN 10219-2:2000 wersja polska

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na 

zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne

1782 PN-EN 12001:2013-02 wersja angielska

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania 

mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania 

bezpieczeństwa

1783 PN-EN 12001:2007 wersja polska

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania 

mieszanki betonowej i zaprawy -- Wymagania 

bezpieczeństwa

1784 PN-EN 12001:2004 wersja angielska

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania 

mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania 

bezpieczeństwa

1785 PN-EN 12001+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania 

mieszanki betonowej i zaprawy -- Wymagania 

bezpieczeństwa

1786 PN-EN 12002:2010 wersja polska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania

1787 PN-EN 12002:2008 wersja angielska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania

1788 PN-EN 12002:2005 wersja polska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania

1789 PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 wersja polska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania

1790 PN-EN 12002:2003 wersja angielska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania

1791 PN-EN 12002:2000 wersja polska

Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania

1792 PN-EN 12003:2010 wersja polska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych

1793 PN-EN 12003:2008 wersja angielska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych

1794 PN-EN 12003:2008/AC:2009 wersja angielska
Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych

1795 PN-EN 12004:2008 wersja polska
Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

1796 PN-EN 12004:2007 wersja angielska
Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

1797 PN-EN 12004:2002 wersja polska Kleje do płytek -- Definicje i wymagania techniczne

1798 PN-EN 12004:2002/A1:2003 wersja polska Kleje do płytek -- Definicje i wymagania techniczne

1799 PN-EN 12004:2002 wersja angielska Kleje do płytek -- Definicje i wymagania techniczne



1800 PN-EN 12004-1:2017-03 wersja angielska

Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 

ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 

klasyfikacja i znakowanie

1801 PN-EN 12004+A1:2012 wersja angielska
Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

1802 PN-EN 12004-2:2017-03 wersja angielska
Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody 

badań

1803 PN-EN 12015:2014-05 wersja angielska

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 

rodzina produktów stosowanych w dźwigach, 

schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja

1804 PN-EN 12015:2006 wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Emisja

1805 PN-EN 12015:2005 wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Emisja

1806 PN-EN 12015:2001 wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Emisja

1807 PN-EN 12016:2013-12 wersja angielska

Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 

rodzina produktów stosowanych w dźwigach, 

schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

1808 PN-EN 12016:2006 wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Odporność

1809 PN-EN 12016:2005 wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Odporność

1810 PN-EN 12016:2001 wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Odporność

1811 PN-EN 12016+A1:2008 wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dźwigi, 

schody i chodniki ruchome -- Odporność

1812 PN-EN 12039:2016-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie przyczepności posypki

1813 PN-EN 12039:2016-07/AC:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie przyczepności posypki

1814 PN-EN 12039:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie przyczepności posypki

1815 PN-EN 12045:2005 wersja polska
Żaluzje i zasłony z napędem -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Pomiar wywieranej siły

1816 PN-EN 12045:2002 wersja angielska
Żaluzje i zasłony z napędem -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Pomiar siły przenoszonej

1817 PN-EN 12046-1:2005 wersja polska Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 1: Okna

1818 PN-EN 12046-1:2004 wersja angielska Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 1: Okna

1819 PN-EN 12046-2:2001 wersja polska Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 2: Drzwi

1820 PN-EN 12050-1:2015-05 wersja angielska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia



1821 PN-EN 12050-1:2002 wersja polska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 1: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia

1822 PN-EN 12050-1:2002 wersja angielska

Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych -- Zasady budowy i badanie -- Część 1: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia

1823 PN-EN 12050-2:2015-04 wersja angielska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez 

fekaliów

1824 PN-EN 12050-2:2002 wersja polska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 2: 

Przepompownie ścieków bez fekaliów

1825 PN-EN 12050-2:2002 wersja angielska

Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych -- Zasady budowy i badanie -- Część 2: 

Przepompownie ścieków wolnych od fekaliów

1826 PN-EN 12050-3:2015-05 wersja angielska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Część 3: Przepompownie ścieków dla 

ograniczonego zakresu zastosowania

1827 PN-EN 12050-3:2002 wersja polska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 3: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia do 

ograniczonego zakresu zastosowania

1828 PN-EN 12050-3:2002 wersja angielska

Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych -- Zasady budowy i badanie -- Część 3: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia o 

ograniczonym zastosowaniu

1829 PN-EN 12050-4:2015-05 wersja angielska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Część 4: Zawory zwrotne do 

przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

1830 PN-EN 12050-4:2002 wersja polska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 4: 

Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez 

fekaliów i z fekaliami

1831 PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 wersja polska

Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 4: 

Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez 

fekaliów i z fekaliami

1832 PN-EN 12050-4:2002 wersja angielska

Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych -- Zasady budowy i badanie -- Część 4: 

Zawory zwrotne dla ścieków wolnych od fekaliów i 

ścieków zawierających fekalia

1833 PN-EN 12051:2002 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- 

Wymagania i metody badań

1834 PN-EN 12056-1:2002 wersja polska

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków -- Część 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania

1835 PN-EN 12056-2:2002 wersja polska

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków -- Część 2: Kanalizacja sanitarna -- 

Projektowanie układu i obliczenia



1836 PN-EN 12056-3:2002 wersja polska

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków -- Część 3: Przewody deszczowe -- 

Projektowanie układu i obliczenia

1837 PN-EN 12056-4:2002 wersja polska

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków -- Część 4: Pompownie ścieków -- 

Projektowanie układu i obliczenia

1838 PN-EN 12056-5:2002 wersja polska

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków -- Część 5: Montaż i badania, instrukcje 

działania, użytkowania i eksploatacji

1839 PN-EN 12057:2015-04 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty modułowe -- 

Wymagania

1840 PN-EN 12057:2005 wersja polska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty modułowe -- 

Wymagania

1841 PN-EN 12057:2005 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Elementy 

modularne -- Wymagania

1842 PN-EN 12058:2015-04 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe 

i schodowe -- Wymagania

1843 PN-EN 12058:2005 wersja polska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe 

i schodowe -- Wymagania

1844 PN-EN 12058:2005 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty podłogowe i 

na schody -- Wymagania

1845 PN-EN 12059:2008 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Wymiarowanie 

kamienia obrobionego -- Wymagania

1846 PN-EN 12059+A1:2012 wersja niemiecka
Wyroby z kamienia naturalnego -- Wymiarowanie 

kamienia obrobionego -- Wymagania

1847 PN-EN 12059+A1:2012 wersja angielska
Wyroby z kamienia naturalnego -- Wymiarowanie 

kamienia obrobionego -- Wymagania

1848 PN-EN 12085:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wymiarów liniowych próbek do badań

1849 PN-EN 12085:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie wymiarów liniowych próbek do badań

1850 PN-EN 12086:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie właściwości przenikania pary wodnej

1851 PN-EN 12086:2001 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej

1852 PN-EN 12087:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 

zanurzeniu

1853 PN-EN 12087:2000 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 

zanurzeniu

1854 PN-EN 12087:2000/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 

zanurzeniu

1855 PN-EN 12088:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałej 

dyfuzji



1856 PN-EN 12088:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji

1857 PN-EN 12089:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy zginaniu

1858 PN-EN 12089:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy zginaniu

1859 PN-EN 12090:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy ścinaniu

1860 PN-EN 12090:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy ścinaniu

1861 PN-EN 12091:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie

1862 PN-EN 12091:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie

1863 PN-EN 12095:2001 wersja polska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 

Uchwyty do systemów przewodowych stosowanych 

do odprowadzania wody deszczowej -- Metoda 

badania wytrzymałości uchwytu

1864 PN-EN 12097:2007 wersja polska

Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- 

Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 

przewodów ułatwiających konserwację sieci 

przewodów

1865 PN-EN 12097:2006 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- 

Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów 

ułatwiających konserwację systemów przewodów

1866 PN-EN 12098-1:2017-07 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: 

Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą 

wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8

1867 PN-EN 12098-1:2013-12 wersja angielska

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: 

Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą 

wodą

1868 PN-EN 12098-1:2002 wersja polska

Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: 

Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą 

wodą z kompensacją wpływu temperatury 

zewnętrzej

1869 PN-EN 12098-1:2002 wersja angielska

Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Sprzęt 

kontrolny kompensujący zewnętrzną temperaturę 

dla systemów ogrzewania wody

1870 PN-EN 12098-2:2002 wersja polska

Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: 

Optymalne start-stopowe urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą

1871 PN-EN 12098-2:2002 wersja angielska

Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: 

Urządzenia start-stopowe do optymalnego 

sterowania systemów ogrzewania wody

1872 PN-EN 12098-3:2005 wersja polska

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: 

Urządzenia sterujące kompensacją wpływu 

temperatury zewnętrznej w elektrycznych systemach 

ogrzewania



1873 PN-EN 12098-3:2003 wersja angielska

Sterowanie systemów grzewczych -- Część 3: 

Urządzenia kompensujące wpływ temperatury 

zewnętrznej dla elektrycznych systemów grzewczych

1874 PN-EN 12098-4:2005 wersja angielska

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 4: 

Zoptymalizowane start-stopowe urządzenia 

sterujące uwzględniające wpływ taryf 

rozliczeniowych dla elektrycznych systemów 

grzewczych

1875 PN-EN 12098-5:2017-07 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: 

Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- 

Moduły M3-5,6,7,8

1876 PN-EN 12098-5:2006 wersja polska
Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Start-

stopowe programatory dla systemów ogrzewania

1877 PN-EN 12098-5:2005 wersja angielska

Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: 

Programatory start-stopowe dla systemów 

grzewczych

1878 PN-EN 12102:2014-01 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i 

odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, 

wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- 

Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy 

akustycznej

1879 PN-EN 12102:2008 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i 

odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, 

wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- 

Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy 

akustycznej

1880 PN-EN 12109:2003 wersja polska Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

1881 PN-EN 12110:2014-07 wersja angielska
Maszyny do drążenia tuneli -- Śluzy powietrzne -- 

Wymagania bezpieczeństwa

1882 PN-EN 12110:2003 wersja angielska
Maszyny do wykonywania tuneli -- Śluzy powietrzne -- 

Wymagania bezpieczeństwa

1883 PN-EN 12110+A1:2008 wersja angielska
Maszyny do drążenia tuneli -- Śluzy powietrzne -- 

Wymagania bezpieczeństwa

1884 PN-EN 12111:2014-07 wersja angielska

Maszyny do drążenia tuneli -- Kombajny chodnikowe 

i maszyny do urabiania ciągłego -- Wymagania 

bezpieczeństwa

1885 PN-EN 12111:2003 wersja angielska

Maszyny do wykonywania tuneli -- Wrębiarki 

chodnikowe, urabiarki ciągłe i maszyny z głowicą 

udarową -- Wymagania bezpieczeństwa

1886 PN-EN 12111+A1:2009 wersja angielska

Maszyny do drążenia tuneli -- Kombajny 

chodnikowe, maszyny do urabiania ciągłego i 

maszyny udarowe -- Wymagania bezpieczeństwa

1887 PN-EN 12114:2003 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Przepuszczalność 

powietrza komponentów budowlanych i elementów 

budynków -- Laboratoryjna metoda badania

1888 PN-EN 12114:2002 wersja angielska

Właściwości cieplne budynków -- Przepuszczalność 

powietrza komponentów budowlanych i elementów 

budynku -- Laboratoryjna metoda badania



1889 PN-EN 12149:2000 wersja polska

Tapety w zwoikach -- Oznaczanie migracji metali 

ciężkich i innych określonych pierwiastków oraz 

chlorku winylu i wydzielającego się formaldehydu

1890 PN-EN 12151:2008 wersja polska
Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki 

betonowej i zaprawy -- Wymagania bezpieczeństwa

1891 PN-EN 12151:2007 wersja angielska
Maszyny i zestawy maszyn do produkcji mieszanki 

betonowej i zaprawy -- Wymagania bezpieczeństwa

1892 PN-EN 12152:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- 

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

1893 PN-EN 12152:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- 

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

1894 PN-EN 12153:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- 

Metoda badania

1895 PN-EN 12153:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- 

Metoda badania

1896 PN-EN 12154:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja

1897 PN-EN 12154:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja

1898 PN-EN 12155:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Badania 

laboratoryjne pod ciśnieniem statycznym

1899 PN-EN 12155:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Badania 

laboratoryjne pod ciśnieniem stałym

1900 PN-EN 12158-1+A1:2010 wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze 

wstępem na platformę

1901 PN-EN 12158-2+A1:2010 wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 2: Dźwigi 

pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

1902 PN-EN 12159:2013-05 wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną 

prowadzoną pionowo

1903 PN-EN 12159+A1:2009 wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną 

prowadzoną pionowo

1904 PN-EN 12170:2005 wersja polska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje 

eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje 

ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 

personelu obsługi

1905 PN-EN 12170:2004 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje 

eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje 

ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 

personelu obsługi

1906 PN-EN 12171:2003 wersja polska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje 

eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje 

ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego 

personelu obsługi

1907 PN-EN 12179:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Odporność na obciążenie 

wiatrem -- Metoda badania

1908 PN-EN 12179:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Odporność na napór wiatru -- 

Metoda badania

1909 PN-EN 12188:2001 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

połączenia stali ze stalą w celu określenia 

właściwości konstrukcyjnych materiałów klejących



1910 PN-EN 12189:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie czasu 

przydatności do użycia

1911 PN-EN 12190:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej

1912 PN-EN 12192-1:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Analiza sitowa -- Część 1: Metoda 

badania suchych składników gotowych zapraw

1913 PN-EN 12192-2:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy dotyczące ochrony i naprawy 

konstrukcji betonowych -- Analiza sitowa -- Część 2: 

Metoda badania wypełniaczy do spoiw 

polimerowych
1914 PN-EN 12193:2008 wersja angielska Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie

1915 PN-EN 12193:2007 wersja polska Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie

1916 PN-EN 12193:2002 wersja angielska Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych

1917 PN-EN 12194:2005 wersja polska
Żaluzje, zasłony zewnętrzne i zasłony wewnętrzne -- 

Niewłaściwe użytkowanie -- Metody badań

1918 PN-EN 12194:2002 wersja angielska
Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne -- 

Niewłaściwe użytkowanie -- Metody badań

1919 PN-EN 12200-1:2002 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania 

ponad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu

1920 PN-EN 12201-1:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: 

Wymagania ogólne

1921 PN-EN 12201-1:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: 

Wymagania ogólne

1922 PN-EN 12201-2:2004 wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

1923 PN-EN 12201-2:2003 wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

1924 PN-EN 12201-3:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 3: 

Kształtki

1925 PN-EN 12201-3:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 3: 

Kształtki

1926 PN-EN 12201-4:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: 

Armatura



1927 PN-EN 12201-4:2012 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do 

systemów przesyłania wody

1928 PN-EN 12201-4:2012/Ap1:2013-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do 

systemów przesyłania wody

1929 PN-EN 12201-4:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 4: 

Armatura

1930 PN-EN 12201-5:2004 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 5: 

Przydatność do stosowania w systemie

1931 PN-EN 12201-5:2003 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 5: 

Przydatność do stosowania

1932 PN-EN 12207:2017-01 wersja angielska
Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- 

Klasyfikacja

1933 PN-EN 12207:2001 wersja polska
Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- 

Klasyfikacja

1934 PN-EN 12208:2001 wersja polska Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Klasyfikacja

1935 PN-EN 12209:2016-04 wersja angielska
Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z 

zaczepami -- Wymagania i metody badań

1936 PN-EN 12209:2005 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne 

wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań

1937 PN-EN 12209:2005/AC:2006 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne 

wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań

1938 PN-EN 12209:2004 wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki wraz z 

zaczepami uruchamiane mechanicznie -- Wymagania 

i metody badań

1939 PN-EN 12210:2016-05 wersja angielska
Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Klasyfikacja

1940 PN-EN 12210:2001 wersja polska
Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Klasyfikacja

1941 PN-EN 12210:2001/AC:2006 wersja polska
Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Klasyfikacja

1942 PN-EN 12211:2016-04 wersja angielska
Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Metoda badania

1943 PN-EN 12211:2001 wersja polska
Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Metoda badania

1944 PN-EN 12216:2004 wersja polska
Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne -- 

Terminologia, słownik i definicje

1945 PN-EN 12216:2003 wersja angielska
Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- 

Terminologia, słownik i definicje

1946 PN-EN 12217:2015-06 wersja angielska Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i klasyfikacja

1947 PN-EN 12217:2005 wersja polska Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i klasyfikacja



1948 PN-EN 12217:2004 wersja angielska Drzwi -- Siły operacyjne -- Wymagania i klasyfikacja

1949 PN-EN 12219:2002 wersja polska Drzwi -- Wpływ klimatu -- Wymagania i klasyfikacja

1950 PN-EN 12219:2002 wersja angielska Drzwi -- Wpływ klimatu -- Wymagania i klasyfikacja

1951 PN-EN 12220:2001 wersja polska
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary 

kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

1952 PN-EN 12236:2003 wersja polska

Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory 

przewodów wentylacyjnych -- Wymagania 

wytrzymałościowe

1953 PN-EN 12236:2002 wersja angielska
Wentylacja w budynkach -- Wymagania 

wytrzymałościowe wieszaków przewodów

1954 PN-EN 12237:2005 wersja polska

Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- 

Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 

przekroju kołowym

1955 PN-EN 12237:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- 

Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 

przekroju kołowym

1956 PN-EN 12238:2002 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- 

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 

zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

1957 PN-EN 12239:2002 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- 

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 

zastosowań wyporowego przepływu powietrza

1958 PN-EN 12269-1:2002 wersja polska

Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową 

a autoklawizowanym betonem komórkowym 

metodą "badania belki" -- Część 1: Badanie 

krótkotrwałe

1959 PN-EN 12269-2:2010 wersja angielska

Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową 

a autoklawizowanym betonem komórkowym 

metodą badania belki -- Część 2: Badanie 

długotrwałe

1960 PN-EN 12269-2:2004 wersja angielska

Oznaczanie przyczepności między stalą zbrojeniową 

a autoklawizowanym betonem komórkowym 

metodą "badania belki" -- Część 2: Badanie 

długotrwałe

1961 PN-EN 12279:2004 wersja polska
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia 

gazu na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne

1962 PN-EN 12279:2004/A1:2007 wersja polska
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia 

gazu na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne

1963 PN-EN 12279:2004/A1:2006 wersja angielska
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia 

gazu na przyłączach -- Wymagania funkcjonalne

1964 PN-EN 12279:2002 wersja angielska
Systemy dostawy gazu -- Stacje redukcyjne na 

przyłączach -- Wymagania funkcjonalne

1965 PN-EN 12309-1:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i 

definicje



1966 PN-EN 12309-2:2015-09 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: 

Bezpieczeństwo

1967
PN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02 wersja 

angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: 

Bezpieczeństwo

1968 PN-EN 12309-3:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 3: Warunki 

badania

1969 PN-EN 12309-4:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 4: Metody 

badania

1970 PN-EN 12309-5:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania

1971 PN-EN 12309-6:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 6: Obliczanie 

sprawności sezonowej

1972 PN-EN 12309-7:2015-04 wersja angielska

Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia 

opalane gazem o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW -- Część 7: Szczegółowe 

przepisy dla urządzeń hybrydowych

1973 PN-EN 12310-1:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie wytrzymałości na rozdzieranie 

(gwoździem)

1974 PN-EN 12310-2:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów

1975 PN-EN 12311-1:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu

1976 PN-EN 12311-2:2013-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 

2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

1977 PN-EN 12311-2:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 

2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

1978 PN-EN 12311-2:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 

2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów



1979 PN-EN 12316-1:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie

1980 PN-EN 12316-2:2013-07 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości złączy na oddzieranie -- Część 2: 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów

1981 PN-EN 12316-2:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości złączy na oddzieranie -- Część 2: 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów

1982 PN-EN 12317-1:2001 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów -- 

Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie

1983 PN-EN 12317-2:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości złączy na ścinanie -- Część 2: Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów

1984 PN-EN 12317-2:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości złączy na ścinanie -- Część 2: Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów

1985 PN-EN 12320:2013-04 wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- 

Wymagania i metody badań

1986 PN-EN 12320:2002 wersja polska
Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- 

Wymagania i metody badań

1987 PN-EN 12326-1:2014-10 wersja angielska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 1: Wymagania dotyczące łupków i 

płytek węglanowo-łupkowych

1988 PN-EN 12326-1:2006 wersja polska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 1: Wymagania

1989 PN-EN 12326-1:2005 wersja angielska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 1: Charakterystyka wyrobu

1990 PN-EN 12326-2:2011 wersja angielska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 2: Metody badań łupków i łupków 

węglowych

1991 PN-EN 12326-2:2002 wersja polska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 2: Metody badań

1992 PN-EN 12326-2:2002/A1:2005 wersja polska

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do 

zakładkowych pokryć dachowych i okładzin 

ściennych -- Część 2: Metody badań

1993 PN-EN 12327:2013-02 wersja polska

Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, 

procedury uruchamiania i unieruchamiania -- 

Wymagania funkcjonalne

1994 PN-EN 12327:2013-02 wersja angielska

Systemy dostawy gazu -- Procedury próby 

ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- 

Wymagania funkcjonalne



1995 PN-EN 12327:2013-02/Ap1:2014-02 wersja angielska

Systemy dostawy gazu -- Procedury próby 

ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- 

Wymagania funkcjonalne

1996 PN-EN 12327:2004 wersja polska

Systemy dostawy gazu -- Procedury próby 

ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- 

Wymagania funkcjonalne

1997 PN-EN 12327:2002 wersja angielska

Systemy dostawy gazu -- Procedury próby 

ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- 

Wymagania funkcjonalne

1998 PN-EN 12336+A1:2009 wersja angielska

Maszyny do drążenia tuneli -- Maszyny do drążenia 

tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice 

ślimakowe, urządzenia do układania płyt 

okładzinowych -- Wymagania bezpieczeństwa

1999 PN-EN 12350-1:2011 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek

2000 PN-EN 12350-1:2009 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek

2001 PN-EN 12350-1:2001 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek

2002 PN-EN 12350-2:2011 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka

2003 PN-EN 12350-2:2009 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka

2004 PN-EN 12350-2:2001 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie 

konsystencji metodą opadu stożka

2005 PN-EN 12350-3:2011 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe

2006 PN-EN 12350-3:2009 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe

2007 PN-EN 12350-3:2001 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe

2008 PN-EN 12350-4:2011 wersja polska

Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności

2009 PN-EN 12350-4:2009 wersja angielska

Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności

2010 PN-EN 12350-4:2001 wersja polska

Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności

2011 PN-EN 12350-5:2011 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego

2012 PN-EN 12350-5:2009 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego

2013 PN-EN 12350-5:2001 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego

2014 PN-EN 12350-6:2011 wersja polska Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość

2015 PN-EN 12350-6:2009 wersja angielska Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość



2016 PN-EN 12350-6:2001 wersja polska Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość

2017 PN-EN 12350-7:2011 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie 

zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe

2018 PN-EN 12350-7:2009 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie 

zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe

2019 PN-EN 12350-7:2001 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie 

zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe

2020 PN-EN 12350-8:2012 wersja polska

Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu 

stożka

2021 PN-EN 12350-8:2010 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą stożka

2022 PN-EN 12350-9:2012 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 9: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą V-lejka

2023 PN-EN 12350-9:2010 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 9: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą V-lejka

2024 PN-EN 12350-10:2012 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 10: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą L-pojemnika

2025 PN-EN 12350-10:2010 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 10: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą L-pojemnika

2026 PN-EN 12350-11:2012 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 11: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie segregacji sitowej

2027 PN-EN 12350-11:2010 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 11: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie segregacji sitowej

2028 PN-EN 12350-12:2012 wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 12: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą J-pierścienia

2029 PN-EN 12350-12:2010 wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 12: Beton 

samozagęszczalny -- Badanie metodą J-pierścienia

2030 PN-EN 12354-1:2002 wersja polska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych między pomieszczeniami

2031 PN-EN 12354-2:2002 wersja polska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych między pomieszczeniami

2032 PN-EN 12354-3:2003 wersja polska

Akustyka budowlana -- Określanie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych przenikających z zewnątrz



2033 PN-EN 12354-3:2002 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Ocena właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

materiałów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych od hałasu zewnętrznego

2034 PN-EN 12354-4:2003 wersja polska

Akustyka budowlana -- Określanie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku 

do środowiska

2035 PN-EN 12354-4:2002 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Ocena właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

produktów -- Część 4: Przenoszenie hałasu 

wewnętrznego na zewnątrz budynku

2036 PN-EN 12354-5:2009 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określanie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 5: Poziomy hałasu pochodzące 

od wyposażenia technicznego

2037 PN-EN 12354-5:2009/AC:2010 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określanie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 5: Poziomy hałasu pochodzące 

od wyposażenia technicznego

2038 PN-EN 12354-6:2005 wersja polska

Akustyka budowlana -- Określanie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 6: Pochłanianie dźwięku w 

pomieszczeniach

2039 PN-EN 12365-1:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: 

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

2040 PN-EN 12365-1:2004 wersja angielska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: 

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

2041 PN-EN 12365-2:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 2: 

Metoda badania liniowej siły ściskającej

2042 PN-EN 12365-2:2004 wersja angielska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 2: 

Liniowa siła zamykająca -- Metody badań

2043 PN-EN 12365-3:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 3: 

Metoda badania powrotu poodkształceniowego

2044 PN-EN 12365-3:2004 wersja angielska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 3: 

Oznaczenie powrotu poodkształceniowego -- 

Metoda badania



2045 PN-EN 12365-4:2006 wersja polska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 4: 

Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 

przyspieszonym starzeniu

2046 PN-EN 12365-4:2004 wersja angielska

Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające 

do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 4: 

Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu -- 

Metoda badania

2047 PN-EN 12370:2001 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na krystalizację soli

2048 PN-EN 12371:2010 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

mrozoodporności

2049 PN-EN 12371:2002 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

mrozoodporności

2050 PN-EN 12372:2010 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej

2051 PN-EN 12372:2007 wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej

2052 PN-EN 12372:2001 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej

2053 PN-EN 12372:2001/AC:2004 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej

2054 PN-EN 12380:2005 wersja polska

Zawory napowietrzające do systemów 

kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badań i 

ocena zgodności

2055 PN-EN 12380:2004 wersja angielska

Zawory napowietrzające do systemów 

kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badań i 

ocena zgodności

2056 PN-EN 12390-1:2013-03 wersja angielska
Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badań i form

2057 PN-EN 12390-1:2001 wersja polska
Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badania i form

2058 PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 wersja polska
Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badania i form

2059 PN-EN 12390-2:2011 wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i 

pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

2060 PN-EN 12390-2:2009 wersja angielska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i 

pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

2061 PN-EN 12390-2:2001 wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i 

pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

2062 PN-EN 12390-3:2011 wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badań



2063 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badań

2064 PN-EN 12390-3:2009 wersja angielska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania

2065 PN-EN 12390-3:2002 wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania

2066 PN-EN 12390-4:2001 wersja polska

Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na 

ściskanie -- Wymagania dla maszyn 

wytrzymałościowych

2067 PN-EN 12390-5:2011 wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badań

2068 PN-EN 12390-5:2009 wersja angielska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badania

2069 PN-EN 12390-5:2001 wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badania

2070 PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badania

2071 PN-EN 12390-6:2011 wersja polska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań

2072 PN-EN 12390-6:2010 wersja angielska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania

2073 PN-EN 12390-6:2001 wersja polska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania

2074 PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 wersja polska
Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na 

rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania

2075 PN-EN 12390-7:2011 wersja polska Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu

2076 PN-EN 12390-7:2009 wersja angielska Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu

2077 PN-EN 12390-7:2001 wersja polska Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu

2078 PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 wersja polska Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu

2079 PN-EN 12390-8:2011 wersja polska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji 

wody pod ciśnieniem

2080 PN-EN 12390-8:2009 wersja angielska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji 

wody pod ciśnieniem

2081 PN-EN 12390-8:2001 wersja polska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji 

wody pod ciśnieniem

2082 PN-EN 12390-11:2015-09 wersja angielska

Badania betonu -- Część 11: Oznaczanie odporności 

betonu na wnikanie chlorków w warunkach 

jednokierunkowej dyfuzji

2083 PN-EN 12390-13:2014-02 wersja angielska
Badania betonu -- Część 13: Wyznaczanie siecznego 

modułu sprężystości przy ściskaniu

2084 PN-EN 12391-1:2004 wersja angielska

Kominy -- Wymagania dotyczące wykonania 

kominów metalowych -- Część 1: Kominy do 

urządzeń grzewczych z otwartą komorą paleniskową

2085 PN-EN 12400:2004 wersja polska
Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i 

klasyfikacja

2086 PN-EN 12400:2003 wersja angielska
Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i 

klasyfikacja

2087 PN-EN 12405:2003 wersja angielska
Gazomierze -- Elektroniczne urządzenia do 

przeliczania objętości gazu

2088 PN-EN 12405-1:2007 wersja polska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie 

objętości



2089 PN-EN 12405-1:2007/A1:2008 wersja polska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie 

objętości

2090 PN-EN 12405-1:2005 wersja angielska
Gazomierze -- Urządzenia przeliczające -- Część 1: 

Przeliczanie objętości

2091 PN-EN 12405-1:2005/A1:2006 wersja angielska
Gazomierze -- Urządzenia przeliczające -- Część 1: 

Przeliczanie objętości

2092 PN-EN 12405-1+A2:2010 wersja polska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie 

objętości

2093 PN-EN 12405-1+A2:2010 wersja angielska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie 

objętości

2094 PN-EN 12405-2:2012 wersja polska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 2: Przeliczanie 

energii

2095 PN-EN 12405-2:2012 wersja angielska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 2: Przeliczanie 

energii

2096 PN-EN 12405-3:2016-04 wersja angielska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 3: Komputer 

przepływu

2097 PN-EN 12407:2010 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania 

petrograficzne

2098 PN-EN 12407:2007 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania 

petrograficzne

2099 PN-EN 12407:2001 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania 

petrograficzne

2100 PN-EN 12412-2:2005 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 2: Ramy

2101 PN-EN 12412-4:2005 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 4: Skrzynki żaluzji zwijanych

2102 PN-EN 12418:2002 wersja polska
Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia 

stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo

2103 PN-EN 12418+A1:2009 wersja angielska
Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia 

stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo

2104 PN-EN 12424:2002 wersja polska
Bramy -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Klasyfikacja

2105 PN-EN 12425:2002 wersja polska
Bramy -- Odporność na przenikanie wody -- 

Klasyfikacja

2106 PN-EN 12426:2002 wersja polska Bramy -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja

2107 PN-EN 12427:2002 wersja polska
Bramy -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 

badania

2108 PN-EN 12428:2013-06 wersja angielska
Bramy -- Współczynnik przenikania ciepła -- 

Wymagania dotyczące obliczeń

2109 PN-EN 12428:2002 wersja polska
Bramy -- Współczynnik przenikania ciepła -- 

Wymagania dotyczące obliczeń

2110 PN-EN 12429:2001 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Klimatyzowanie do wilgotności równowagowej w 

określonych warunkach temperatury i wilgotności

2111 PN-EN 12430:2013-07 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania pod punktowym obciążeniem



2112 PN-EN 12430:2000 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania pod punktowym obciążeniem

2113 PN-EN 12430:2000/A1:2006 wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania pod punktowym obciążeniem

2114 PN-EN 12431:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg 

pływających

2115 PN-EN 12431:2001 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg 

pływających

2116 PN-EN 12431:2001/A1:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg 

pływających
2117 PN-EN 12433-1:2002 wersja polska Bramy -- Terminologia -- Część 1: Typy bram

2118 PN-EN 12433-2:2002 wersja polska Bramy -- Terminologia -- Część 2: Elementy bram

2119 PN-EN 12440:2017-11 wersja angielska Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa

2120 PN-EN 12440:2008 wersja angielska Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa

2121 PN-EN 12440:2002 wersja polska Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa

2122 PN-EN 12444:2002 wersja polska
Bramy -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 

Badania i obliczenia

2123 PN-EN 12445:2002 wersja polska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z 

napędem -- Metody badań

2124 PN-EN 12446:2011 wersja angielska Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe

2125 PN-EN 12446:2005 wersja polska Kominy -- Części składowe -- Obudowy betonowe

2126 PN-EN 12446:2004 wersja angielska
Kominy -- Części składowe -- Betonowe zewnętrzne 

elementy ścienne

2127 PN-EN 12453:2017-10 wersja angielska
Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z 

napędem -- Wymagania i metody badań

2128 PN-EN 12453:2002 wersja polska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z 

napędem -- Wymagania

2129 PN-EN 12464-1:2012 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

2130 PN-EN 12464-1:2011 wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

2131 PN-EN 12464-1:2004 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

2132 PN-EN 12464-1:2003 wersja angielska
Technika świetlna -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń

2133 PN-EN 12464-2:2014-05 wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

2134 PN-EN 12464-2:2008 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

2135 PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

2136 PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 wersja polska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

2137 PN-EN 12464-2:2007 wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 

Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

2138 PN-EN 12467:2013-03 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań



2139 PN-EN 12467:2009 wersja polska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

2140 PN-EN 12467:2005 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

2141 PN-EN 12467:2005/A2:2006 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

2142 PN-EN 12467:2005/A1:2006 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

2143 PN-EN 12467:2004 wersja polska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- 

Charakterystyka wyrobu i metody badań

2144 PN-EN 12467:2002 wersja angielska
Płyty włóknisto-cementowe -- Charakterystyka 

wyrobu i metody badań

2145 PN-EN 12467+A1:2016-08 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości 

wyrobu i metody badań

2146 PN-EN 12480:2015-07 wersja polska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2147 PN-EN 12480:2015-07 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2148 PN-EN 12480:2005 wersja polska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2149 PN-EN 12480:2005/A1:2008 wersja polska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2150 PN-EN 12480:2005/A1:2006 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2151 PN-EN 12480:2004 wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

2152 PN-EN 12489:2002 wersja polska
Bramy -- Odporność na przenikanie wody -- Metoda 

badania

2153 PN-EN 12502-1:2006 wersja polska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 

Część 1: Postanowienia ogólne

2154 PN-EN 12502-1:2005 wersja angielska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach do rozprowadzania i przechowywania 

wody -- Część 1: Postanowienia ogólne

2155 PN-EN 12502-2:2006 wersja polska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 

Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy 

miedzi

2156 PN-EN 12502-2:2005 wersja angielska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach do rozprowadzania i przechowywania 

wody -- Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i 

stopy miedzi

2157 PN-EN 12502-3:2006 wersja polska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 

Część 3: Czynniki oddziałujące na materiały żelazne 

cynkowane zanurzeniowo

2158 PN-EN 12502-3:2005 wersja angielska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach do rozprowadzania i przechowywania 

wody -- Część 3: Czynniki oddziałujące na materiały 

żelazne cynkowane zanurzeniowo



2159 PN-EN 12502-4:2006 wersja polska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 

Część 4: Czynniki oddziałujące na stale odporne na 

korozję

2160 PN-EN 12502-4:2005 wersja angielska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach do rozprowadzania i przechowywania 

wody -- Część 4: Czynniki oddziałujące na stale 

odporne na korozję

2161 PN-EN 12502-5:2006 wersja polska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 

Część 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale 

niestopowe i niskostopowe

2162 PN-EN 12502-5:2005 wersja angielska

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- 

Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w 

systemach do rozprowadzania i przechowywania 

wody -- Część 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz 

stale niestopowe i niskostopowe

2163 PN-EN 12504-1:2011 wersja polska

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki 

rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie

2164 PN-EN 12504-1:2009 wersja angielska

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Odwierty 

rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie

2165 PN-EN 12504-1:2001 wersja polska

Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Odwierty 

rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie

2166 PN-EN 12504-2:2013-03 wersja angielska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 

nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia

2167 PN-EN 12504-2:2002 wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 

nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia

2168 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 

nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia

2169 PN-EN 12504-3:2006 wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: 

Oznaczanie siły wyrywającej

2170 PN-EN 12504-3:2005 wersja angielska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: 

Oznaczanie siły odrywania

2171 PN-EN 12504-4:2005 wersja polska
Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej

2172 PN-EN 12504-4:2005 wersja angielska Badania betonu -- Część 4: Metoda ultradźwiękowa

2173 PN-EN 12512:2002 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne 

badanie połączeń na łączniki mechaniczne

2174 PN-EN 12512:2002/A1:2006 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne 

badanie połączeń na łączniki mechaniczne



2175 PN-EN 12512:2002/A1:2006 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne 

badanie połączeń na łączniki mechaniczne

2176 PN-EN 12519:2007 wersja polska Okna i drzwi -- Terminologia

2177 PN-EN 12519:2005 wersja angielska Okna i drzwi -- Terminologia

2178 PN-EN 12524:2003 wersja polska

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 

obliczeniowe

2179 PN-EN 12524:2002 wersja angielska

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe -- Stabelaryzowane wartości 

obliczeniowe

2180 PN-EN 12541:2005 wersja polska

Armatura sanitarna -- Ciśnieniowe zawory spłukujące 

do misek ustępowych i samoczynnie zamykane 

zawory spłukujące do pisuarów PN 10

2181 PN-EN 12541:2004 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Ciśnieniowe zawory spłukujące 

i samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10

2182 PN-EN 12589:2002 wersja angielska

Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -

- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń 

wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 

strumieniu powietrza

2183 PN-EN 12591:2010 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla 

asfaltów drogowych

2184 PN-EN 12591:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla 

asfaltów drogowych

2185 PN-EN 12592:2014-12 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

rozpuszczalności

2186 PN-EN 12592:2014-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

rozpuszczalności

2187 PN-EN 12592:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

rozpuszczalności

2188 PN-EN 12592:2009/Ap1:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

rozpuszczalności

2189 PN-EN 12592:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

rozpuszczalności

2190 PN-EN 12593:2015-08 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości Fraassa

2191 PN-EN 12593:2015-08 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości metodą Fraassa

2192 PN-EN 12593:2015-08/Ap1:2017-01 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości metodą Fraassa

2193 PN-EN 12593:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości metodą Fraassa

2194 PN-EN 12593:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości Fraassa

2195 PN-EN 12593:2004 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie 

temperatury łamliwości Fraassa

2196 PN-EN 12594:2014-12 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek 

do badań

2197 PN-EN 12594:2014-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek 

do badań

2198 PN-EN 12594:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek 

do badań



2199 PN-EN 12594:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przygotowanie próbek 

do badań

2200 PN-EN 12594:2004 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Przygotowanie próbek 

do badań

2201 PN-EN 12595:2014-12 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

kinematycznej

2202 PN-EN 12595:2014-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

kinematycznej

2203 PN-EN 12595:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

kinematycznej

2204 PN-EN 12595:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

kinematycznej

2205 PN-EN 12596:2014-12 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej metodą próżniowej kapilary

2206 PN-EN 12596:2014-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej metodą próżniowej kapilary

2207 PN-EN 12596:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej metodą próżniowej kapilary

2208 PN-EN 12596:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej metodą próżniowej kapilary

2209 PN-EN 12599:2013-04 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody 

pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

2210 PN-EN 12599:2002 wersja polska

Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

2211 PN-EN 12599:2002/AC:2004 wersja polska

Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

2212 PN-EN 12602:2016-11 wersja angielska
Prefabrykowane elementy zbrojone z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

2213 PN-EN 12602:2010 wersja polska
Prefabrykowane elementy zbrojone z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

2214 PN-EN 12602:2008 wersja angielska
Prefabrykowane elementy zbrojone z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

2215 PN-EN 12602+A1:2013-11 wersja polska
Prefabrykowane elementy zbrojone z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

2216 PN-EN 12602+A1:2013-11 wersja angielska
Prefabrykowane elementy zbrojone z 

autoklawizowanego betonu komórkowego

2217 PN-EN 12604:2017-11 wersja angielska
Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania i 

metody badań

2218 PN-EN 12604:2002 wersja polska Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Wymagania

2219 PN-EN 12605:2002 wersja polska Bramy -- Aspekty mechaniczne -- Metody badań

2220 PN-EN 12606-1:2015-08 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

parafiny -- Część 1: Metoda destylacji

2221 PN-EN 12606-1:2015-08 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

parafiny -- Część 1: Metoda destylacji



2222 PN-EN 12606-1:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

parafiny -- Część 1: Metoda destylacji

2223 PN-EN 12606-1:2007 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

parafiny -- Część 1: Metoda destylacyjna

2224 PN-EN 12606-1:2002 wersja polska
Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

parafiny -- Część 1: Metoda destylacyjna

2225 PN-EN 12607-1:2014-12 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT

2226 PN-EN 12607-1:2014-12 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności 

na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza - Część 

1: Metoda RTFOT

2227 PN-EN 12607-1:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT

2228 PN-EN 12607-1:2007 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 1: Metoda RTFOT

2229 PN-EN 12607-2:2014-12 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 2: Metoda TFOT

2230 PN-EN 12607-2:2014-12 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 2: Metoda TFOT

2231 PN-EN 12607-2:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 2: Metoda TFOT

2232 PN-EN 12607-2:2007 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 2: Metoda TFOT

2233 PN-EN 12607-3:2014-12 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 3: Metoda RFT

2234 PN-EN 12607-3:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 3: Metoda RFT

2235 PN-EN 12607-3:2007 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 

powietrza -- Część 3: Metoda RFT

2236 PN-EN 12608:2004 wersja polska

Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- 

Klasyfikacja, wymagania i metody badań

2237 PN-EN 12608:2003 wersja angielska

Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, 

wymagania i metody badań

2238 PN-EN 12608-1:2016-04 wersja angielska

Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- 

Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 1: 

Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o 

powierzchniach w jasnych kolorach



2239 PN-EN 12614:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

temperatury zeszklenia polimerów

2240 PN-EN 12615:2000 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

wytrzymałości na ścinanie

2241 PN-EN 12617-1:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 1: Oznaczanie 

skurczu liniowego polimerów i systemów 

zabezpieczeń powierzchniowych (SPS)

2242 PN-EN 12617-2:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 2: Rysy 

skurczowe polimerowych wyrobów iniekcyjnych: 

skurcz objętościowy

2243 PN-EN 12617-3:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie 

wczesnego skurczu liniowego konstrukcyjnych 

materiałów klejących

2244 PN-EN 12617-4:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie 

skurczu i wydłużenia

2245 PN-EN 12618-1:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 1: 

Przyczepność i wydłużalność stosowanych do iniekcji 

wyrobów o ograniczonej plastyczności

2246 PN-EN 12618-2:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie 

przyczepności, z uwzględnieniem cyklu termicznego 

lub bez cyklu termicznego, wyrobów iniekcyjnych -- 

Przyczepność oznaczana za pomocą oceny 

wytrzymałości spoiny na rozciąganie

2247 PN-EN 12618-3:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie 

przyczepności, z uwzględnieniem cyklu termicznego 

lub bez cyklu termicznego, wyrobów iniekcyjnych -- 

Metoda oznaczania ścinania skośnego

2248 PN-EN 12620:2013-08 wersja angielska Kruszywa do betonu

2249 PN-EN 12620:2004 wersja polska Kruszywa do betonu

2250 PN-EN 12620:2004/AC:2004 wersja polska Kruszywa do betonu

2251 PN-EN 12620+A1:2010 wersja polska Kruszywa do betonu

2252 PN-EN 12620+A1:2008 wersja angielska Kruszywa do betonu

2253 PN-EN 12629-1:2002 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

1: Wymagania ogólne

2254 PN-EN 12629-1:2002 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

1: Wymagania ogólne

2255 PN-EN 12629-1+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

1: Wymagania ogólne



2256 PN-EN 12629-2:2004 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

2: Maszyny do produkcji bloczków

2257 PN-EN 12629-2:2003 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

2: Maszyny do produkcji bloczków

2258 PN-EN 12629-2+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

2: Maszyny do produkcji bloczków

2259 PN-EN 12629-3:2004 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze 

stołem obrotowym

2260 PN-EN 12629-3:2003 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze 

stołem obrotowym

2261 PN-EN 12629-3+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze 

stołem obrotowym

2262 PN-EN 12629-4:2002 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

2263 PN-EN 12629-4:2002 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

2264 PN-EN 12629-4+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

2265 PN-EN 12629-5-1:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

2266 PN-EN 12629-5-1:2004 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-1: Maszyny do formowania rur w pozycji pionowej

2267 PN-EN 12629-5-1+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

2268 PN-EN 12629-5-2:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej



2269 PN-EN 12629-5-2:2004 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-2: Maszyny do formowania rur w pozycji poziomej

2270 PN-EN 12629-5-2+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

2271 PN-EN 12629-5-3:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-3: Maszyny do sprężania rur

2272 PN-EN 12629-5-3:2004 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-3: Maszyny do produkcji rur wstępnie sprężonych

2273 PN-EN 12629-5-3+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-3: Maszyny do sprężania rur

2274 PN-EN 12629-5-4:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

2275 PN-EN 12629-5-4:2004 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-4: Maszyny do pokryć rur betonowych

2276 PN-EN 12629-5-4+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

2277 PN-EN 12629-6:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji 

prefabrykowanych wyrobów żelbetowych

2278 PN-EN 12629-6:2005 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji 

prefabrykowanych elementów żelbetowych

2279 PN-EN 12629-6+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji 

prefabrykowanych wyrobów żelbetowych

2280 PN-EN 12629-7:2006 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji 

wyrobów strunobetonowych na długich torach



2281 PN-EN 12629-7:2005 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

7: Maszyny stacjonarne i przejezdne do produkcji 

elementów strunobetonowych

2282 PN-EN 12629-7+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji 

wyrobów strunobetonowych na długich torach

2283 PN-EN 12629-8:2005 wersja polska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i 

betonowych) elementów budowlanych

2284 PN-EN 12629-8:2003 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i 

betonowych) elementów budowlanych

2285 PN-EN 12629-8+A1:2010 wersja angielska

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych 

elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 

8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i 

betonowych) elementów budowlanych

2286 PN-EN 12635:2004 wersja polska Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

2287 PN-EN 12635:2003 wersja angielska Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

2288 PN-EN 12635+A1:2010 wersja polska Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

2289 PN-EN 12635+A1:2009 wersja angielska Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

2290 PN-EN 12636:2001 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

przyczepności betonu do betonu

2291 PN-EN 12637-1:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Kompatybilność 

wyrobów iniekcyjnych -- Część 1: Kompatybilność z 

betonem

2292 PN-EN 12637-1:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Kompatybilność 

wyrobów iniekcyjnych -- Część 1: Kompatybilność z 

betonem

2293 PN-EN 12637-3:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Kompatybilność 

materiałów iniekcyjnych -- Część 3: Oddziaływanie 

materiałów iniekcyjnych na elastomery

2294 PN-EN 12649:2008 wersja angielska
Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu -- 

Bezpieczeństwo

2295 PN-EN 12649+A1:2011 wersja angielska
Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu -- 

Bezpieczeństwo

2296 PN-EN 12664:2002 wersja polska

Właściwości cieplne materiałów i wyrobów 

budowlanych -- Określanie oporu cieplnego 

metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika 

strumienia cieplnego -- Suche i wilgotne wyroby o 

średnim i małym oporze cieplnym



2297 PN-EN 12665:2011 wersja angielska

Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz 

kryteria określania wymagań dotyczących 

oświetlenia

2298 PN-EN 12665:2008 wersja polska

Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz 

kryteria określania wymagań dotyczących 

oświetlenia

2299 PN-EN 12665:2003 wersja angielska

Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz 

kryteria określania wymagań dotyczących 

oświetlenia

2300 PN-EN 12666-1:2007 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i 

kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu

2301 PN-EN 12666-1:2006 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

2302 PN-EN 12666-1+A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i 

kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu

2303 PN-EN 12667:2002 wersja polska

Właściwości cieplne materiałów i wyrobów 

budowlanych -- Określanie oporu cieplnego 

metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika 

strumienia cieplnego -- Wyroby o dużym i średnim 

oporze cieplnym
2304 PN-EN 12670:2002 wersja polska Kamień naturalny -- Terminologia

2305 PN-EN 12691:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Określanie odporności na 

uderzenie

2306 PN-EN 12691:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Określanie odporności na 

uderzenie

2307 PN-EN 12691:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

odporności na uderzenie
2308 PN-EN 12696:2004 wersja polska Ochrona katodowa stali w betonie

2309 PN-EN 12696:2002 wersja angielska Ochrona katodowa stali w betonie

2310 PN-EN 12696:2002 wersja niemiecka Ochrona katodowa stali w betonie

2311 PN-EN 12706:2001 wersja polska

Kleje -- Metody badań hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie rozlewności

2312 PN-EN 12729:2005 wersja polska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Izolator 

przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z 

obniżoną strefą ciśnienia -- Rodzina B -- Typ A

2313 PN-EN 12729:2004 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia przez przepływ zwrotny -- Izolator przepływów 

zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia -- Rodzina B -- 

Typ A



2314 PN-EN 12730:2015-06 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

odporności na obciążenie statyczne

2315 PN-EN 12730:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

odporności na obciążenie statyczne

2316 PN-EN 12735-1:2003 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych

2317 PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych

2318 PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych

2319 PN-EN 12735-1:2003/A1:2005 wersja angielska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych

2320 PN-EN 12735-1:2002 wersja angielska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do klimatyzacji i chłodnictwa -- Część 1: Rury do 

systemów przesyłania płynów

2321 PN-EN 12735-2:2004 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

2322 PN-EN 12735-2:2004/A1:2006 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

2323 PN-EN 12735-2:2004/Ap1:2006 wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

2324 PN-EN 12735-2:2004/A1:2005 wersja angielska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i 

chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

2325 PN-EN 12735-2:2002 wersja angielska

Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do klimatyzacji i chłodnictwa -- Część 2: Rury do 

wyposażenia

2326 PN-EN 12737:2005 wersja angielska
Prefabrykaty betonowe -- Prefabrykowane podłogi 

dla budynków inwentarskich

2327 PN-EN 12737+A1:2010 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Elementy podłóg ażurowych 

do budynków inwentarskich

2328 PN-EN 12737+A1:2010/Ap1:2010 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Elementy podłóg ażurowych 

do budynków inwentarskich

2329 PN-EN 12737+A1:2007 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykowane podłogi dla 

budynków inwentarskich



2330 PN-EN 12758:2011 wersja angielska

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 

dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz 

określenie właściwości

2331 PN-EN 12758:2005 wersja polska

Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od 

dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz 

określenie właściwości

2332 PN-EN 12763:2002 wersja angielska

Rury i kształtki włókno-cementowe do systemów 

kanalizacyjnych w budynkach -- Wymiary i warunki 

techniczne dostawy

2333 PN-EN 12764:2015-08 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem

2334 PN-EN 12764:2007 wersja polska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem

2335 PN-EN 12764:2005 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem

2336 PN-EN 12764+A1:2008 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z 

hydromasażem

2337 PN-EN 12781:2003 wersja polska
Okładziny ścienne -- Wymagania dotyczące paneli 

korkowych

2338 PN-EN 12781:2002 wersja angielska Okrycia ścienne -- Wymagania dla paneli korkowych

2339 PN-EN 12792:2006 wersja polska
Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach

2340 PN-EN 12792:2004 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach

2341 PN-EN 12794:2007 wersja angielska Prefabrykaty betonowe -- Pale fundamentowe

2342 PN-EN 12794:2005 wersja angielska Prefabrykaty betonowe -- Pale fundamentowe

2343 PN-EN 12794+A1:2008 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

2344 PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

2345 PN-EN 12794+A1:2008/Ap1:2008 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

2346 PN-EN 12808-1:2010 wersja polska

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: 

Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych

2347 PN-EN 12808-1:2008 wersja angielska

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: 

Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych

2348 PN-EN 12808-1:2000 wersja polska

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek -- Oznaczanie 

odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 

reaktywnych

2349 PN-EN 12808-2:2010 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

2350 PN-EN 12808-2:2008 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

2351 PN-EN 12808-2:2003 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

2352 PN-EN 12808-2:2002 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

2353 PN-EN 12808-3:2010 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie

2354 PN-EN 12808-3:2008 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie



2355 PN-EN 12808-3:2003 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie

2356 PN-EN 12808-3:2002 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie

2357 PN-EN 12808-4:2010 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu

2358 PN-EN 12808-4:2010/AC:2011 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu

2359 PN-EN 12808-4:2009 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu

2360 PN-EN 12808-4:2003 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu

2361 PN-EN 12808-4:2002 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: 

Oznaczanie skurczu

2362 PN-EN 12808-5:2010 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: 

Oznaczanie absorpcji wody

2363 PN-EN 12808-5:2008 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: 

Oznaczanie absorpcji wody

2364 PN-EN 12808-5:2003 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: 

Oznaczanie absorpcji wody

2365 PN-EN 12808-5:2002 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: 

Oznaczanie nasiąkliwości wodnej

2366 PN-EN 12809:2002 wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc 

cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania

2367 PN-EN 12809:2002/AC:2014-09 wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc 

cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania

2368 PN-EN 12809:2002/AC:2007 wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc 

cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania

2369 PN-EN 12809:2002/A1:2006 wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc 

cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania

2370 PN-EN 12809:2002/A1:2005 wersja angielska
Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc 

cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania

2371 PN-EN 12810-1:2010 wersja polska

Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów

2372 PN-EN 12810-1:2004 wersja angielska

Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów

2373 PN-EN 12810-2:2010 wersja polska

Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody 

projektowania konstrukcji

2374 PN-EN 12810-2:2004 wersja angielska

Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych -- Część 2: Szczególne metody 

projektowania konstrukcji

2375 PN-EN 12811-1:2007 wersja polska

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania

2376 PN-EN 12811-1:2004 wersja angielska

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania

2377 PN-EN 12811-2:2008 wersja polska
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 2: Informacje o materiałach



2378 PN-EN 12811-2:2005 wersja angielska
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 2: Informacje dotyczące materiałów

2379 PN-EN 12811-3:2003 wersja angielska
Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: 

Obciążenia badawcze

2380 PN-EN 12811-4:2014-02 wersja angielska

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Część 4: Daszki ochronne rusztowań -- 

Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji 

wyrobu

2381 PN-EN 12812:2008 wersja angielska
Deskowanie -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania

2382 PN-EN 12812:2005 wersja angielska
Deskowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania

2383 PN-EN 12813:2005 wersja angielska

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Wieże nośne z elementów 

prefabrykowanych -- Szczegółowe metody 

konstruowania
2384 PN-EN 12825:2002 wersja polska Podłogi podniesione z dostępem

2385 PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 wersja polska Podłogi podniesione z dostępem

2386 PN-EN 12828:2013-05 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie 

wodnych instalacji centralnego ogrzewania

2387 PN-EN 12828:2006 wersja polska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie 

wodnych instalacji centralnego ogrzewania

2388 PN-EN 12828:2004 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie 

wodnych systemów instalacji ogrzewczych

2389 PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie 

wodnych instalacji centralnego ogrzewania

2390 PN-EN 12831:2006 wersja polska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego

2391 PN-EN 12831:2004 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie 

zapotrzebowania na moc cieplną

2392 PN-EN 12831-1:2017-08 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- 

Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3

2393 PN-EN 12831-3:2017-08 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- 

Część 3: Obciążenie domowych instalacji ciepłej 

wody użytkowej i charakterystyka zapotrzebowania, 

Moduł M8-2, M8-3

2394 PN-EN 12833:2005 wersja polska

Żaluzje zwijane do okien dachowych i werandowe -- 

Odporność na obciążenie śniegiem -- Metoda 

badania

2395 PN-EN 12833:2002 wersja angielska

Żaluzje zwijane do okien dachowych i werand -- 

Odporność na obciążenie śniegiem -- Metoda 

badania

2396 PN-EN 12835:2005 wersja polska
Żaluzje powietrznoszczelne -- Badanie 

przepuszczalności powietrza

2397 PN-EN 12835:2002 wersja angielska
Żaluzje powietrznoszczelne -- Badanie 

przepuszczalności powietrza



2398 PN-EN 12839:2012 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzeń

2399 PN-EN 12839:2002 wersja polska Prefabrykaty betonowe -- Elementy ogrodzeń

2400 PN-EN 12843:2008 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Maszty i słupy

2401 PN-EN 12843:2005 wersja angielska Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy

2402 PN-EN 12846:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym

2403 PN-EN 12846:2003 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym

2404 PN-EN 12846-1:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 1: 

Emulsje asfaltowe

2405 PN-EN 12846-1:2011 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 1: 

Emulsje asfaltowe

2406 PN-EN 12846-2:2011 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 2: 

Upłynnione i fluksowane lepiszcza asfaltowe

2407 PN-EN 12847:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

sedymentacji emulsji asfaltowych

2408 PN-EN 12847:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

sedymentacji emulsji asfaltowych

2409 PN-EN 12847:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

sedymentacji emulsji asfaltowych

2410 PN-EN 12847:2003 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie skłonności 

do zestalania się emulsji asfaltowych

2411 PN-EN 12848:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

emulsji asfaltowych podczas mieszania z cementem

2412 PN-EN 12848:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

emulsji asfaltowych w mieszaninie z cementem

2413 PN-EN 12848:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

emulsji asfaltowych w mieszaninie z cementem

2414 PN-EN 12848:2003 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

mieszanin emulsji asfaltowych z cementem

2415 PN-EN 12849:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

emulsji asfaltowych do penetrowania

2416 PN-EN 12849:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

emulsji asfaltowych do penetracji

2417 PN-EN 12849:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

emulsji asfaltowych do penetrowania

2418 PN-EN 12849:2003 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

emulsji asfaltowych do penetracji

2419 PN-EN 12850:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie wartości 

pH emulsji asfaltowych

2420 PN-EN 12850:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie wartości 

pH emulsji asfaltowych

2421 PN-EN 12850:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie wartości 

pH emulsji asfaltowych



2422 PN-EN 12850:2003 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie wartości 

pH emulsji asfaltowych

2423 PN-EN 12859:2011 wersja angielska
Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań

2424 PN-EN 12859:2008 wersja angielska
Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań

2425 PN-EN 12859:2002 wersja polska
Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań

2426 PN-EN 12859:2002/A1:2004 wersja polska
Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań

2427 PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 wersja polska
Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody 

badań

2428 PN-EN 12860:2002 wersja polska
Kleje gipsowe do płyt gipsowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań

2429 PN-EN 12865:2004 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

komponentów budowlanych i elementów budynku -- 

Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na 

zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu 

powietrza

2430 PN-EN 12865:2002 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Określanie 

oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający 

deszcz pod pulsującym ciśnieniem powietrza

2431 PN-EN 12878:2014-05 wersja polska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i 

metody badań

2432 PN-EN 12878:2014-05 wersja angielska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i 

metody badań

2433 PN-EN 12878:2006 wersja polska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i 

metody badań

2434 PN-EN 12878:2006/Ap1:2007 wersja polska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i 

metody badań

2435 PN-EN 12878:2005 wersja angielska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na 

bazie cementu i/lub wapna -- Wymagania i metody 

badań

2436 PN-EN 12878:2001 wersja polska

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na 

bazie cementu i/lub wapna -- Wymagania i metody 

badań

2437 PN-EN 12897:2016-07 wersja angielska

Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, 

nieodpowietrzanych (zamkniętych) 

pojemnościowych podgrzewaczy wody

2438 PN-EN 12897:2006 wersja angielska

Wodociągi -- Specyfikacja dla ogrzewanych 

pośrednio, nie odpowietrzanych (zamkniętych) 

pojemnościowych podgrzewaczy wody

2439 PN-EN 12939:2002 wersja polska

Właściwości cieplne materiałów i wyrobów 

budowlanych -- Określanie oporu cieplnego 

metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika 

strumienia cieplnego -- Grube wyroby o dużym i 

średnim oporze cieplnym



2440 PN-EN 12956:2002 wersja polska

Tapety w zwoikach -- Oznaczanie wymiarów, 

prostoliniowości, odporności na ścieranie na mokro i 

odporności na zmywanie

2441 PN-EN 12970:2003 wersja angielska
Masa asfaltowa wodochronna -- Definicje, 

wymagania i metody badań

2442 PN-EN 12977-3:2010 wersja polska

Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- 

Urządzenia wykonywane na zamówienie -- Część 3: 

Metody badań eksploatacyjnych zasobników 

słonecznych podgrzewaczy wody

2443 PN-EN 12977-3:2008 wersja angielska

Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- 

Systemy instalowane przez użytkowników -- Część 3: 

Metody badań wydajności zbiorników wodnych 

magazynujących ciepło słoneczne

2444 PN-EN 12978:2006 wersja polska
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi 

i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

2445 PN-EN 12978:2004 wersja angielska
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi 

i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

2446 PN-EN 12978+A1:2012 wersja polska
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi 

i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

2447 PN-EN 12978+A1:2009 wersja angielska
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi 

i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

2448 PN-EN 13009:2002 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych -- Określanie współczynnika 

rozszerzalności wilgotnościowej

2449 PN-EN 13015:2003 wersja polska
Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- 

Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

2450 PN-EN 13015:2002 wersja angielska
Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- 

Zasady dotyczące opracowania instrukcji konserwacji

2451 PN-EN 13015+A1:2008 wersja angielska
Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- 

Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

2452 PN-EN 13019:2002 wersja angielska
Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych -- 

Wymagania bezpieczeństwa

2453 PN-EN 13020:2008 wersja polska
Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej -- 

Wymagania bezpieczeństwa

2454 PN-EN 13030:2002 wersja angielska

Wentylacja w budynkach -- Elementy końcowe -- 

Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach 

symulowanego deszczu

2455 PN-EN 13032-3:2010 wersja polska

Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- 

Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia 

awaryjnego miejsc pracy

2456 PN-EN 13043:2013-08 wersja angielska

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu

2457 PN-EN 13043:2004 wersja polska

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu



2458 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 wersja polska

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu

2459 PN-EN 13043:2004/AC:2004 wersja polska

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu

2460 PN-EN 13049:2004 wersja polska

Okna -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- 

Metoda badania, wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i klasyfikacja

2461 PN-EN 13049:2003 wersja angielska

Okna -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- 

Metoda badania, wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i klasyfikacja

2462 PN-EN 13050:2011 wersja angielska

Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Badanie 

laboratoryjne pod ciśnieniem dynamicznym 

powietrza i natryskiem wodnym

2463 PN-EN 13051:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Badanie 

poligonowe

2464 PN-EN 13051:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Badania 

poligonowe

2465 PN-EN 13053:2008 wersja polska

Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki 

działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

2466 PN-EN 13053:2006 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Wzorcowanie i charakterystyki 

działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

2467 PN-EN 13053:2004 wersja polska

Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Wzorcowanie i charakterystyki 

działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

2468 PN-EN 13053+A1:2011 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki 

działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

2469 PN-EN 13055:2016-07 wersja angielska Kruszywa lekkie

2470 PN-EN 13055-1:2003 wersja polska
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do 

betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

2471 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 wersja polska
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do 

betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

2472 PN-EN 13055-1:2002 wersja angielska
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do 

betonu, zapraw i zaczynu

2473 PN-EN 13055-2:2006 wersja polska

Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do 

mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń

2474 PN-EN 13055-2:2005 wersja angielska

Kruszywa lekkie -- Część 2: Kruszywa lekkie do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych 

zastosowań

2475 PN-EN 13057:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

odporności na absorpcję kapilarną



2476 PN-EN 13062:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

tiksotropii wyrobów do ochrony zbrojenia

2477 PN-EN 13063-1:2007 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 1: Wymagania i 

badania dotyczące odporności na pożar sadzy

2478 PN-EN 13063-1:2006 wersja angielska

Kominy -- System kominów z glinianymi/ 

ceramicznymi kanałami spalinowymi -- Część 1: 

Wymagania i metody badań odporności na pożar 

sadzy

2479 PN-EN 13063-1+A1:2009 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 1: Wymagania i 

badania dotyczące odporności na pożar sadzy

2480 PN-EN 13063-1+A1:2007 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 1: Wymagania i 

badania dotyczące odporności na pożar sadzy

2481 PN-EN 13063-2:2007 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 2: Wymagania i 

badania dotyczące eksploatacji w warunkach 

zawilgocenia

2482 PN-EN 13063-2:2005 wersja angielska

Kominy -- System kominów z glinianymi/ 

ceramicznymi kanałami spalinowymi -- Część 2: 

Wymagania i metody badań w warunkach 

wilgotnych

2483 PN-EN 13063-2+A1:2009 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 2: Wymagania i 

badania dotyczące eksploatacji w warunkach 

zawilgocenia

2484 PN-EN 13063-2+A1:2007 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 2: Wymagania i 

badania dotyczące eksploatacji w warunkach 

zawilgocenia

2485 PN-EN 13063-3:2008 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 3: Wymagania i 

badania kanałów powietrzno-spalinowych

2486 PN-EN 13063-3:2007 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi 

kanałami wewnętrznymi -- Część 3: Wymagania i 

badania powietrzno-spalinowych systemów 

kominowych

2487 PN-EN 13069:2007 wersja polska
Kominy -- Ceramiczne obudowy systemów 

kominowych -- Wymagania i badania

2488 PN-EN 13069:2005 wersja angielska
Kominy -- Gliniane/ceramiczne obudowy systemów 

kominowych -- Wymagania i metody badań

2489 PN-EN 13074:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepiszczy z 

emulsji asfaltowych przez odparowanie

2490 PN-EN 13074:2003 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszczy 

z emulsji asfaltowych w wyniku odparowania

2491 PN-EN 13074-1:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza 

z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą 

odparowania



2492 PN-EN 13074-1:2011 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza 

z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą 

odparowania

2493 PN-EN 13074-2:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza 

z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu 

metodą odparowania

2494 PN-EN 13074-2:2011 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza 

z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu 

metodą odparowania

2495 PN-EN 13075-1:2016-12 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru 

rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym

2496 PN-EN 13075-1:2016-12 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru 

rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym

2497 PN-EN 13075-1:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym

2498 PN-EN 13075-1:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym

2499 PN-EN 13075-1:2009 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym

2500 PN-EN 13075-1:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym

2501 PN-EN 13075-1:2003 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozkładu 

emulsji -- Część 1: Oznaczanie wskaźnika rozkładu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda 

wypełniaczy mineralnych

2502 PN-EN 13075-2:2016-12 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru 

rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania 

kationowych emulsji asfaltowych

2503 PN-EN 13075-2:2016-12 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru 

rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania 

kationowych emulsji asfaltowych

2504 PN-EN 13075-2:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych 

emulsji asfaltowych



2505 PN-EN 13075-2:2009 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych 

emulsji asfaltowych

2506 PN-EN 13075-2:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- 

Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych 

emulsji asfaltowych

2507 PN-EN 13075-2:2003 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozkładu 

emulsji -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszalności 

kationowych emulsji asfaltowych

2508 PN-EN 13076:2005 wersja polska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Swobodna 

przerwa powietrzna -- Rodzina A - typ A

2509 PN-EN 13076:2004 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody 

przez przepływ zwrotny -- Swobodna przerwa 

powietrzna -- Rodzina A, typ A

2510 PN-EN 13077:2008 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym 

(nieograniczonym) -- Rodzina A - typ B

2511 PN-EN 13077:2005 wersja polska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym 

(nieograniczonym) -- Rodzina A - typ B

2512 PN-EN 13077:2004 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody 

przez przepływ zwrotny -- Przerwa powietrzna z 

przelewem o przekroju niekołowym 

(nieograniczonym) -- Rodzina A, typ B

2513 PN-EN 13078:2005 wersja polska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z wlotem zatopionym, dopływem 

powietrza oraz z przelewem -- Rodzina A - typ C

2514 PN-EN 13078:2004 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody 

przez przepływ zwrotny -- Przerwa powietrzna z 

wlotem zatopionym, dopływem powietrza i 

przelewem -- Rodzina A, typ C

2515 PN-EN 13079:2005 wersja polska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z iniektorem -- Rodzina A - typ D

2516 PN-EN 13079:2004 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody 

przez przepływ zwrotny -- Przerwa powietrzna z 

iniektorem -- Rodzina A, typ D

2517 PN-EN 13084-1:2007 wersja angielska Kominy wolno stojące -- Część 1: Wymagania ogólne

2518 PN-EN 13084-1:2005 wersja angielska
Kominy przemysłowe wolno stojące -- Część 1: 

Wymagania ogólne

2519 PN-EN 13084-1:2005/AC:2006 wersja angielska
Kominy przemysłowe wolno stojące -- Część 1: 

Wymagania ogólne

2520 PN-EN 13084-2:2007 wersja angielska Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe



2521 PN-EN 13084-2:2005 wersja angielska Kominy wolno stojące -- Część 2: Kominy betonowe

2522 PN-EN 13084-4:2006 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 4: Wykładziny 

murowe -- Projektowanie i wykonanie

2523 PN-EN 13084-4:2006/AC:2006 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 4: Wykładziny 

murowe -- Projektowanie i wykonanie

2524 PN-EN 13084-4:2005 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 4: Wykładziny 

murowane -- Projektowanie i wykonanie

2525 PN-EN 13084-5:2005 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 5: Materiał dla 

wykładziny murowej -- Specyfikacja wyrobu

2526 PN-EN 13084-5:2005/AC:2006 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 5: Materiał dla 

wykładziny murowej -- Specyfikacja wyrobu

2527 PN-EN 13084-6:2016-01 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 6: Wykładziny stalowe 

-- Projektowanie i wykonanie

2528 PN-EN 13084-6:2005 wersja angielska
Kominy wolno stojące -- Część 6: Wykładziny stalowe 

-- Projektowanie i wykonanie

2529 PN-EN 13084-7:2013-06 wersja angielska

Kominy wolno stojące -- Część 7: Wymagania 

dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych 

przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe 

oraz stalowe wykładziny

2530 PN-EN 13084-7:2006 wersja angielska

Kominy wolno stojące -- Część 7: Wymagania 

dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych 

przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe 

oraz stalowe wykładziny

2531 PN-EN 13084-7:2006/AC:2009 wersja angielska

Kominy wolno stojące -- Część 7: Wymagania 

dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych 

przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe 

oraz stalowe wykładziny

2532 PN-EN 13084-8:2005 wersja angielska

Kominy przemysłowe wolno stojące -- Część 8: 

Projektowanie i wykonanie konstrukcji masztów z 

komponentami satelitarnymi

2533 PN-EN 13085:2003 wersja polska
Okładziny ścienne -- Wymagania dotyczące korka w 

zwoikach

2534 PN-EN 13085:2002 wersja angielska Okrycia ścienne -- Wymagania dla korka w zwoikach

2535 PN-EN 13111:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych i ścian 

-- Określanie odporności na przesiąkanie wody

2536 PN-EN 13111:2002 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

podkładowe do pokryć dachowych i ścian -- 

Określanie odporności na przesiąkanie wody

2537 PN-EN 13111:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe i ściany 

-- Określanie odporności na przesiąkanie wody

2538 PN-EN 13115:2002 wersja polska
Okna -- Klasyfikacja właściwości mechanicznych -- 

Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne

2539 PN-EN 13115:2002 wersja angielska
Okna -- Klasyfikacja właściwości mechanicznych -- 

Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne

2540 PN-EN 13116:2004 wersja polska
Ściany osłonowe -- Odporność na obciążenie 

wiatrem -- Wymagania eksploatacyjne



2541 PN-EN 13116:2002 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Odporność na obciążenie 

wiatrem -- Wymagania eksploatacyjne

2542 PN-EN 13119:2016-08 wersja angielska Ściany osłonowe -- Terminologia

2543 PN-EN 13119:2009 wersja polska Ściany osłonowe -- Terminologia

2544 PN-EN 13119:2007 wersja angielska Ściany osłonowe -- Terminologia

2545 PN-EN 13120:2010 wersja polska
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2546 PN-EN 13120:2009 wersja angielska
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2547 PN-EN 13120:2007 wersja polska
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2548 PN-EN 13120:2005 wersja angielska
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2549 PN-EN 13120+A1:2014-04 wersja angielska
Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2550
PN-EN 13120+A1:2014-04/AC:2015-04 wersja 

angielska

Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2551 PN-EN 13123-1:2002 wersja angielska

Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- 

Wymagania i klasyfikacja -- Część 1: Rura 

uderzeniowa

2552 PN-EN 13123-2:2004 wersja angielska

Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- 

Wymagania i klasyfikacja -- Część 2: Próba 

poligonowa

2553 PN-EN 13124-1:2002 wersja angielska
Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- 

Metoda badania -- Część 1: Rura uderzeniowa

2554 PN-EN 13124-2:2004 wersja angielska
Okna, drzwi i żaluzje -- Odporność na wybuch -- 

Metoda badania -- Część 2: Próba poligonowa

2555 PN-EN 13125:2005 wersja polska

Żaluzje i zasłony -- Dodatkowy opór cieplny -- 

Przyporządkowanie do wyrobu klasy 

przepuszczalności powietrza

2556 PN-EN 13125:2002 wersja angielska

Żaluzje i zasłony -- Dodatkowy opór cieplny -- 

Przyporządkowanie do wyrobu klasy 

przepuszczalności powietrza

2557 PN-EN 13126-1:2012 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

1: Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów okuć

2558 PN-EN 13126-1:2007 wersja polska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich 

rodzajów okuć

2559 PN-EN 13126-1:2006 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dla 

okien i drzwi balkonowych -- Część 1: Wymagania 

wspólne dla wszystkich typów okuć

2560 PN-EN 13126-2:2011 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 2: Zakrętki okienne z klameczką

2561 PN-EN 13126-3:2012 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

3: Klameczki, głównie do okuć rozwierano-uchylnych, 

uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych



2562 PN-EN 13126-4:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 4: Zasuwnice

2563 PN-EN 13126-5:2012 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

5: Okucia ograniczające otwarcie okien

2564 PN-EN 13126-5+A1:2014-12 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

5: Okucia ograniczające otwarcie okien i drzwi 

balkonowych

2565 PN-EN 13126-6:2009 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geometrii 

(z rozwórką cierną lub bez niej)

2566 PN-EN 13126-7:2009 wersja polska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 7: Zatrzaski zapadkowe

2567 PN-EN 13126-7:2007 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 7: Zatrzaski zapadkowe

2568 PN-EN 13126-8:2017-12 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Część 8: Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-

rozwieranych i tylko rozwieranych

2569 PN-EN 13126-8:2007 wersja polska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-

rozwierane i tylko rozwierane

2570 PN-EN 13126-8:2006 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dla 

okien i drzwi balkonowych -- Część 8: Okucia 

rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko 

rozwierane

2571 PN-EN 13126-9:2013-07 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 9: Okucia do okien obrotowych i przechylnych

2572 PN-EN 13126-10:2009 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 10: Ramieniowe systemy równoważące

2573 PN-EN 13126-11:2009 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 11: Okucia odwracalne do okien odchylnych

2574 PN-EN 13126-12:2009 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 12: Okucia odwracalne do okien rozwieranych

2575 PN-EN 13126-13:2012 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

13: Przeciwciężary skrzydeł okiennych przesuwnych 

pionowo



2576 PN-EN 13126-14:2012 wersja angielska

Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi 

balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 

14: Zakrętki do okien przesuwnych poziomo i 

pionowo

2577 PN-EN 13126-15:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 15: Rolki do okien i drzwi przesuwnych 

poziomo i przesuwno-składanych

2578 PN-EN 13126-16:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 16: Okucia do okien i drzwi unoszono-

przesuwnych

2579 PN-EN 13126-17:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-

przesuwnych

2580 PN-EN 13126-19:2011 wersja angielska

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań 

dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- 

Część 19: Zamknięcia skrzydeł przesuwnych (SCD)

2581 PN-EN 13139:2013-08 wersja angielska Kruszywa do zaprawy

2582 PN-EN 13139:2003 wersja polska Kruszywa do zaprawy

2583 PN-EN 13139:2003/AC:2004 wersja polska Kruszywa do zaprawy

2584 PN-EN 13139:2002 wersja angielska Kruszywa do zapraw

2585 PN-EN 13141-1:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

montowane w przegrodach zewnętrznych i 

wewnętrznych

2586 PN-EN 13141-1:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 1: Elementy doprowadzające i 

odprowadzające powietrze montowane w 

przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

2587 PN-EN 13141-2:2010 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

2588 PN-EN 13141-2:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

2589 PN-EN 13141-2:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 2: Nawiewne i wywiewne 

urządzenia końcowe

2590 PN-EN 13141-3:2017-07 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane 

w mieszkaniach

2591 PN-EN 13141-3:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w 

mieszkaniach



2592 PN-EN 13141-3:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 3: Okapy kuchenne do 

stosowania w budynkach mieszkalnych

2593 PN-EN 13141-4:2011 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 4: Wentylatory stosowane w systemach 

wentylacji mieszkań

2594 PN-EN 13141-4:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 4: Wentylatory stosowane w systemach 

wentylacji mieszkań

2595 PN-EN 13141-4:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 4: Wentylatory stosowane w 

instalacjach wentylacji budynków mieszkalnych

2596 PN-EN 13141-5:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

2597 PN-EN 13141-5:2005 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 5: Zewnętrzne urządzenia 

dachowe

2598 PN-EN 13141-6:2015-01 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej 

przeznaczone do stosowania w pojedynczych 

mieszkaniach

2599 PN-EN 13141-6:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 6: Zestawy instalacji wentylacji 

wywiewnej stosowane w pojedynczych mieszkaniach

2600 PN-EN 13141-7:2010 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości 

urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji 

mechanicznej budynków jednorodzinnych

2601 PN-EN 13141-7:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji budynków 

mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości 

urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu 

(uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji 

mechanicznej w budynkach jednorodzinnych

2602 PN-EN 13141-8:2014-09 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych 

urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu 

(uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji 

mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń



2603 PN-EN 13141-8:2006 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów do wentylacji budynków mieszkalnych -- 

Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych 

urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu 

(uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji 

mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

2604 PN-EN 13141-9:2010 wersja polska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza 

montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane 

poziomem wilgotności powietrza

2605 PN-EN 13141-9:2008 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 9: Nawiewniki powietrza zewnętrznego 

regulowane w zależności od poziomu wilgotności

2606 PN-EN 13141-10:2008 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza

2607 PN-EN 13141-11:2015-07 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej

2608 PN-EN 13142:2013-08 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji 

mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe 

charakterystyki działania

2609 PN-EN 13142:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Elementy wentylacji 

mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe 

charakterystyki działania

2610 PN-EN 13161:2008 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie przy stałym momencie

2611 PN-EN 13161:2002 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie przy stałym momencie

2612 PN-EN 13162:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2613 PN-EN 13162:2009 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2614 PN-EN 13162:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2615 PN-EN 13162:2002 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2616 PN-EN 13162:2002/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2617 PN-EN 13162+A1:2015-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja



2618 PN-EN 13162+A1:2015-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2619 PN-EN 13163:2013-05 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2620 PN-EN 13163:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2621 PN-EN 13163:2009 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2622 PN-EN 13163:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2623 PN-EN 13163:2004 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2624 PN-EN 13163:2004/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2625 PN-EN 13163+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2626 PN-EN 13163+A2:2016-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

2627 PN-EN 13164:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2628 PN-EN 13164:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2629 PN-EN 13164:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2630 PN-EN 13164:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2631 PN-EN 13164:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2632 PN-EN 13164:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2633 PN-EN 13164:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2634 PN-EN 13164+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2635 PN-EN 13165:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja



2636 PN-EN 13165:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2637 PN-EN 13165:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2638 PN-EN 13165:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2639 PN-EN 13165:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2640 PN-EN 13165:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2641 PN-EN 13165:2003/A2:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2642 PN-EN 13165:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2643 PN-EN 13165+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2644 PN-EN 13165+A2:2016-08 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2645 PN-EN 13166:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2646 PN-EN 13166:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2647 PN-EN 13166:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2648 PN-EN 13166:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2649 PN-EN 13166:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2650 PN-EN 13166:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2651 PN-EN 13166:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2652 PN-EN 13166+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2653 PN-EN 13166+A2:2016-08 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja



2654 PN-EN 13167:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2655 PN-EN 13167:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2656 PN-EN 13167:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2657 PN-EN 13167:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2658 PN-EN 13167:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2659 PN-EN 13167:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2660 PN-EN 13167:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2661 PN-EN 13167+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2662 PN-EN 13168:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2663 PN-EN 13168:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2664 PN-EN 13168:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2665 PN-EN 13168:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2666 PN-EN 13168:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2667 PN-EN 13168:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2668 PN-EN 13168:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2669 PN-EN 13168+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2670 PN-EN 13169:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2671 PN-EN 13169:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z perlitu ekspandowanego (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja



2672 PN-EN 13169:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2673 PN-EN 13169:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2674 PN-EN 13169:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2675 PN-EN 13169:2003/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2676 PN-EN 13169:2003/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2677 PN-EN 13169+A1:2015-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2678 PN-EN 13170:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2679 PN-EN 13170:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2680 PN-EN 13170:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2681 PN-EN 13170:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2682 PN-EN 13170:2003/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2683 PN-EN 13170+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

2684 PN-EN 13171:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2685 PN-EN 13171:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2686 PN-EN 13171:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2687 PN-EN 13171:2002 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2688 PN-EN 13171:2002/AC:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2689 PN-EN 13171:2002/A1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja



2690 PN-EN 13171:2002/A1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

2691 PN-EN 13171+A1:2015-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja
2692 PN-EN 13172:2012 wersja polska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2693 PN-EN 13172:2012 wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2694 PN-EN 13172:2009 wersja polska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2695 PN-EN 13172:2008 wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2696 PN-EN 13172:2002 wersja polska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2697 PN-EN 13172:2002/A1:2007 wersja polska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2698 PN-EN 13172:2002/A1:2005 wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności

2699 PN-EN 13179-1:2002 wersja polska

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do 

mieszanek bitumicznych -- Część 1: Badanie metodą 

pierścienia delta i kuli

2700 PN-EN 13179-2:2002 wersja polska
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do 

mieszanek bitumicznych -- Część 2: Liczba bitumiczna

2701 PN-EN 13180:2004 wersja polska

Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary 

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów 

giętkich

2702 PN-EN 13180:2002 wersja angielska

Wentylacja w budynkach -- Sieć przewodów -- 

Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 

przewodów elastycznych

2703 PN-EN 13181:2002 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- 

Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach 

symulowanego piasku

2704 PN-EN 13182:2004 wersja polska

Wentylacja budynków -- Wymagania dotyczące 

przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 

wentylowanych pomieszczeniach

2705 PN-EN 13187:2001 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Jakościowa 

detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -- 

Metoda podczerwieni

2706 PN-EN 13198:2005 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Elementy małej architektury 

ulic i ogrodów

2707 PN-EN 13198:2004 wersja angielska
Prefabrykaty betonowe -- Elementy małej 

architektury i elementy ogrodowe

2708 PN-EN 13200-1:2013-02 wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna 

charakterystyka widowni

2709 PN-EN 13200-1:2013-02 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna 

charakterystyka widowni

2710 PN-EN 13200-1:2005 wersja polska

Obiekty widowiskowe -- Część 1: Wymagania 

dotyczące projektowania widowni -- 

Wyszczególnienie

2711 PN-EN 13200-1:2004 wersja angielska
Instalacje widowiskowe -- Część 1: Kryteria dotyczące 

urządzenia terenów widowiskowych -- Specyfikacja

2712 PN-EN 13200-3:2006 wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy 

oddzielające -- Wymagania

2713 PN-EN 13200-3:2006 wersja francuska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy 

oddzielające -- Wymagania

2714 PN-EN 13200-3:2006 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy 

rozdzielające -- Wymagania



2715 PN-EN 13200-4:2007 wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 4: Siedziska -- 

Właściwości wyrobu

2716 PN-EN 13200-4:2006 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 4: Siedziska -- 

Właściwości wyrobu

2717 PN-EN 13200-5:2007 wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 5: Trybuny 

teleskopowe

2718 PN-EN 13200-5:2006 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 5: Miejsca 

teleskopowe

2719 PN-EN 13200-6:2013-06 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny 

demontowalne (tymczasowe)

2720 PN-EN 13200-6:2007 wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny 

demontowalne (tymczasowe)

2721 PN-EN 13200-6:2006 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Miejsca 

zdejmowane (tymczasowe)

2722 PN-EN 13200-7:2014-06 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 7: Elementy wejścia i 

wyjścia oraz drogi

2723 PN-EN 13200-8:2017-09 wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 8: Zarządzanie 

bezpieczeństwem

2724 PN-EN 13203-1:2015-12 wersja angielska

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem -- Część 1: Ocena realizacji dostaw 

gorącej wody

2725 PN-EN 13203-1:2006 wersja angielska

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem -- Urządzenia o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika 

wody wynoszącej 300 litrów -- Część 1: Ocena 

wydajności wytwarzania gorącej wody

2726 PN-EN 13203-2:2015-08 wersja angielska
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii

2727 PN-EN 13203-2:2006 wersja angielska

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem -- Urządzenia o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika 

wody wynoszącej 300 litrów -- Część 2: Ocena 

zużycia energii

2728 PN-EN 13203-3:2010 wersja angielska

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem, wspomagane kolektorem 

słonecznym -- Urządzenia o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika 

wody wynoszącej 500 litrów -- Część 3: Ocena 

zużycia energii

2729 PN-EN 13203-4:2017-01 wersja angielska

Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę 

opalane gazem -- Część 4: Ocena zużycia energii 

urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (micro 

CHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność

2730 PN-EN 13213:2002 wersja polska Podłogi podniesione

2731 PN-EN 13216-1:2005 wersja angielska
Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- 

Część 1: Ogólne metody badań

2732 PN-EN 13224:2012 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy 

stropowe

2733 PN-EN 13224:2006 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy 

stropowe

2734 PN-EN 13224:2005 wersja angielska Prefabrykaty betonowe -- Płyty stropowe żebrowe



2735 PN-EN 13224:2005/AC1:2005 wersja angielska Prefabrykaty betonowe -- Płyty stropowe żebrowe

2736 PN-EN 13224+A1:2009 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy 

stropowe

2737 PN-EN 13224+A1:2007 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy 

stropowe

2738 PN-EN 13225:2013-09 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy 

konstrukcyjne

2739 PN-EN 13225:2006 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy 

konstrukcyjne

2740 PN-EN 13225:2006/AC:2007 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Prętowe elementy 

konstrukcyjne

2741 PN-EN 13225:2005 wersja angielska
Prefabrykaty betonowe -- Podłużne elementy 

konstrukcyjne

2742 PN-EN 13230-1:2016-06 wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne

2743 PN-EN 13230-1:2009 wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne

2744 PN-EN 13230-2:2016-06 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 2: Podkłady monoblokowe z 

betonu sprężonego

2745 PN-EN 13230-2:2009 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 2: Podkłady monoblokowe z 

betonu sprężonego

2746 PN-EN 13230-3:2016-06 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 3: Podkłady dwublokowe z 

betonu zbrojonego

2747 PN-EN 13230-3:2009 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 3: Podkłady dwublokowe z 

betonu zbrojonego

2748 PN-EN 13230-4:2016-06 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu 

sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań

2749 PN-EN 13230-4:2009 wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu 

sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań

2750 PN-EN 13230-5:2016-06 wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 5: Elementy specjalne

2751 PN-EN 13230-5:2009 wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice 

betonowe -- Część 5: Elementy specjalne

2752 PN-EN 13238:2002 wersja polska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru 

podkładów pod próbki

2753 PN-EN 13241-1:2005 wersja polska

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej lub 

dymoszczelności

2754 PN-EN 13241-1:2004 wersja angielska
Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez 

właściwości ognioodporności i dymoszczelności

2755 PN-EN 13241-1+A1:2012 wersja polska

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej lub 

dymoszczelności

2756 PN-EN 13241-1+A1:2011 wersja angielska

Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej lub 

dymoszczelności



2757 PN-EN 13241+A2:2016-10 wersja angielska Bramy -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

2758 PN-EN 13242:2013-08 wersja angielska

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym

2759 PN-EN 13242:2004 wersja polska

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym

2760 PN-EN 13242+A1:2010 wersja polska

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym

2761 PN-EN 13242+A1:2008 wersja angielska

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym

2762 PN-EN 13263-1:2006 wersja polska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

2763 PN-EN 13263-1:2005 wersja angielska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

2764 PN-EN 13263-1+A1:2010 wersja polska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

2765 PN-EN 13263-1+A1:2009 wersja angielska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 1: Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

2766 PN-EN 13263-2:2005 wersja angielska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 2: Ocena 

zgodności

2767 PN-EN 13263-2+A1:2009 wersja polska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 2: Ocena 

zgodności

2768 PN-EN 13263-2+A1:2009 wersja angielska
Pył krzemionkowy do betonu -- Część 2: Ocena 

zgodności

2769 PN-EN 13264:2002 wersja polska
Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki 

podłogowe -- Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

2770 PN-EN 13271:2002 wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i 

moduł podatności złączy

2771 PN-EN 13271:2002/AC:2006 wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i 

moduł podatności złączy

2772 PN-EN 13272:2012 wersja polska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów 

szynowych w systemach transportu publicznego

2773 PN-EN 13272:2012 wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów 

szynowych w systemach transportu publicznego

2774 PN-EN 13279-1:2009 wersja polska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2775 PN-EN 13279-1:2008 wersja angielska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2776 PN-EN 13279-1:2007 wersja polska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2777 PN-EN 13279-1:2005 wersja angielska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2778 PN-EN 13279-2:2014-02 wersja polska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 

badań



2779 PN-EN 13279-2:2014-02 wersja angielska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 

badań

2780 PN-EN 13279-2:2006 wersja polska
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody 

badań

2781 PN-EN 13279-2:2005 wersja angielska Spoiwa i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań

2782 PN-EN 13294:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie czasu 

tężenia

2783 PN-EN 13295:2005 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

odporności na karbonatyzację

2784 PN-EN 13300:2002 wersja polska

Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- 

Klasyfikacja

2785 PN-EN 13300:2002 wersja angielska

Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe stosowane wewnątrz na ściany i sufity -- 

Klasyfikacja

2786 PN-EN 13301:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie skłonności 

asfaltów do plamienia

2787 PN-EN 13301:2010 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

asfaltów do plamienia

2788 PN-EN 13301:2010 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zdolności 

asfaltów do plamienia

2789 PN-EN 13301:2004 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie skłonności 

asfaltów do barwienia

2790 PN-EN 13302:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem 

obrotowym

2791 PN-EN 13302:2010 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

asfaltów lepkościomierzem obrotowym

2792 PN-EN 13302:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

asfaltów lepkościomierzem obrotowym

2793 PN-EN 13302:2004 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

asfaltów z użyciem aparatu z wirującym trzpieniem

2794 PN-EN 13303:2017-10 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku 

masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu

2795 PN-EN 13303:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku 

masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu

2796 PN-EN 13303:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku 

masy po ogrzewaniu asfaltów przemysłowych

2797 PN-EN 13303:2004 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ubytku 

masy po ogrzewaniu asfaltów przemysłowych

2798 PN-EN 13304:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

asfaltów utlenionych

2799 PN-EN 13304:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

asfaltów utlenionych

2800 PN-EN 13304:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

asfaltów utlenionych



2801 PN-EN 13304:2004 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Konstrukcja 

specyfikacji dla asfaltów utlenionych

2802 PN-EN 13305:2011 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

twardych asfaltów przemysłowych

2803 PN-EN 13305:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

twardych asfaltów przemysłowych

2804 PN-EN 13305:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

twardych asfaltów przemysłowych

2805 PN-EN 13305:2004 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Konstrukcja 

specyfikacji dla twardych asfaltów przemysłowych

2806 PN-EN 13309:2010 wersja angielska

Maszyny budowlane -- Kompatybilność 

elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym 

zasilaniem elektrycznym

2807 PN-EN 13309:2002 wersja polska

Maszyny budowlane -- Kompatybilność 

elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym 

zasilaniem elektrycznym

2808 PN-EN 13310:2015-09 wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i 

metody badań

2809 PN-EN 13310:2005 wersja polska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i 

metody badań

2810 PN-EN 13310:2004 wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i 

metody badań

2811 PN-EN 13318:2002 wersja polska
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonania -- Terminologia

2812 PN-EN 13330:2013-09 wersja angielska
Żaluzje -- Uderzenie ciałem twardym i ochrona 

dostępu -- Metody badań

2813 PN-EN 13330:2005 wersja polska
Żaluzje -- Uderzenie ciałem twardym -- Metoda 

badania

2814 PN-EN 13330:2003 wersja angielska
Żaluzje -- Uderzenie ciałem twardym -- Metoda 

badania

2815 PN-EN 13357:2003 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

spływania asfaltów upłynnionych rozpuszczalnikiem 

naftowym lub fluksantem

2816 PN-EN 13358:2010 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i 

fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z 

fluksem mineralnym

2817 PN-EN 13361:2013-10 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór

2818 PN-EN 13361:2013-10 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór

2819 PN-EN 13361:2006 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór

2820 PN-EN 13361:2006/A1:2007 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór



2821 PN-EN 13361:2006/A1:2006 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników wodnych i zapór

2822 PN-EN 13361:2005 wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do budowy zbiorników wodnych i zapór

2823 PN-EN 13362:2013-10 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

kanałów

2824 PN-EN 13362:2013-10 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

kanałów

2825 PN-EN 13362:2007 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

kanałów

2826 PN-EN 13362:2005 wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane 

przy zastosowaniu do budowy kanałów

2827 PN-EN 13363-1:2005 wersja polska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: 

Metoda uproszczona

2828 PN-EN 13363-1+A1:2010 wersja polska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: 

Metoda uproszczona

2829 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 wersja polska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: 

Metoda uproszczona

2830 PN-EN 13363-1+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: 

Metoda uproszczona

2831 PN-EN 13363-1+A1:2007/AC:2009 wersja angielska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 1: 

Metoda uproszczona

2832 PN-EN 13363-2:2006 wersja polska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

całkowitej energii promieniowania słonecznego i 

światła -- Część 2: Szczegółowa metoda obliczania

2833 PN-EN 13363-2:2005 wersja angielska

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem -- Obliczanie współczynnika przenikania 

promieniowania słonecznego i światła -- Część 2: 

Szczegółowa metoda obliczania



2834 PN-EN 13364:2002 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

obciążenia niszczącego przy otworze na kołek

2835 PN-EN 13369:2013-09 wersja angielska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2836 PN-EN 13369:2005 wersja polska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2837 PN-EN 13369:2005/AC:2008 wersja polska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2838 PN-EN 13369:2005/A1:2008 wersja polska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2839 PN-EN 13369:2005/AC:2007 wersja polska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2840 PN-EN 13369:2005/A1:2006 wersja angielska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

2841 PN-EN 13369:2004 wersja polska Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

2842 PN-EN 13369:2002 wersja angielska Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

2843 PN-EN 13373:2004 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

właściwości geometrycznych elementów

2844 PN-EN 13374:2013-08 wersja angielska

Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi 

budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody 

badań

2845 PN-EN 13374:2005 wersja angielska
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi 

budynków -- Opis techniczny wyrobu, metody badań

2846 PN-EN 13375:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie 

próbki

2847 PN-EN 13375:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna nawierzchni betonowych mostów i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki do badań

2848 PN-EN 13377:2003 wersja angielska
Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- 

Wymagania, klasyfikacja i ocena

2849 PN-EN 13381-3:2015-06 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 3: Zabezpieczenia 

elementów betonowych

2850 PN-EN 13381-4:2013-09 wersja polska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 4: Bierne zabezpieczenia 

elementów stalowych

2851 PN-EN 13381-4:2013-09 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 4: Bierne zabezpieczenia 

elementów stalowych



2852 PN-EN 13381-5:2014-12 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 5: Zabezpieczenia 

elementów zespolonych z betonu i profilowanych 

blach stalowych

2853 PN-EN 13381-8:2013-09 wersja polska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 8: Reaktywne 

zabezpieczenia elementów stalowych

2854 PN-EN 13381-8:2013-09 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 8: Termoaktywne 

zabezpieczenia elementów stalowych

2855
PN-EN 13381-8:2013-09/Ap1:2014-11 wersja 

angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 8: Termoaktywne 

zabezpieczenia elementów stalowych

2856 PN-EN 13381-8:2010 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 8: Termoaktywne 

zabezpieczenia elementów stalowych

2857 PN-EN 13381-9:2015-08 wersja angielska

Metody badań w celu ustalania wpływu 

zabezpieczeń na odporność ogniową elementów 

konstrukcyjnych -- Część 9: Systemy zabezpieczeń 

ogniochronnych belek stalowych z otworami w 

środniku

2858 PN-EN 13383-1:2013-08 wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: 

Wymagania

2859 PN-EN 13383-1:2003 wersja polska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: 

Wymagania

2860 PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 wersja polska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: 

Wymagania

2861 PN-EN 13383-1:2002 wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: 

Wymagania

2862 PN-EN 13383-2:2013-08 wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: 

Metody badań

2863 PN-EN 13383-2:2003 wersja polska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: 

Metody badań

2864 PN-EN 13383-2:2002 wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: 

Metody badań

2865 PN-EN 13384-1:2015-05 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym 

jednym paleniskiem

2866 PN-EN 13384-1:2004 wersja polska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym 

jednym paleniskiem

2867 PN-EN 13384-1:2004/A1:2007 wersja polska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym 

jednym paleniskiem

2868 PN-EN 13384-1:2004/A1:2006 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym 

jednym paleniskiem

2869 PN-EN 13384-1:2004 wersja angielska
Kominy -- Obliczenia cieplne i przepływowe -- Część 

1: Kominy z podłączonym pojedynczym paleniskiem



2870 PN-EN 13384-1+A2:2008 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym 

jednym paleniskiem

2871 PN-EN 13384-2:2015-05 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi 

wieloma paleniskami

2872 PN-EN 13384-2:2005 wersja polska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi 

wieloma paleniskami

2873 PN-EN 13384-2:2004 wersja angielska

Kominy -- Obliczenia cieplne i przepływowe -- Część 

2: Kominy z podłączonym więcej niż jednym 

paleniskiem

2874 PN-EN 13384-2+A1:2009 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi 

wieloma paleniskami

2875 PN-EN 13384-3:2006 wersja angielska

Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i 

przepływowych -- Część 3: Metody przygotowywania 

wykresów i tablic dotyczących kominów z 

podłączonym jednym paleniskiem

2876 PN-EN 13391:2005 wersja polska
Badania mechaniczne dotyczące systemów sprężania 

w kablobetonie

2877 PN-EN 13395-1:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

urabialności -- Część 1: Badanie rozpływu zapraw 

tiksotropowych

2878 PN-EN 13395-2:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

urabialności -- Część 2: Badanie płynności zaczynu 

lub zaprawy

2879 PN-EN 13395-3:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

urabialności -- Część 3: Badanie płynności mieszanki 

betonowej stosowanej do napraw

2880 PN-EN 13395-4:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

urabialności -- Część 4: Stosowanie zapraw do 

napraw powierzchni sufitowych

2881 PN-EN 13396:2005 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Pomiar wnikania 

jonów chlorkowych

2882 PN-EN 13396:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Pomiar wnikania 

jonów chlorkowych

2883 PN-EN 13398:2017-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych

2884 PN-EN 13398:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych

2885 PN-EN 13398:2010 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych

2886 PN-EN 13398:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych

2887 PN-EN 13398:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych



2888 PN-EN 13399:2017-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

2889 PN-EN 13399:2012 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

2890 PN-EN 13399:2010 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

2891 PN-EN 13399:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności 

podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

2892 PN-EN 13403:2005 wersja polska
Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- 

Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych

2893 PN-EN 13403:2004 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- 

Sieć przewodów wykonana z płyt izolacyjnych

2894 PN-EN 13407:2015-09 wersja angielska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badań

2895 PN-EN 13407:2008 wersja polska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badania

2896 PN-EN 13407:2006 wersja angielska
Pisuary naścienne -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badań

2897 PN-EN 13408:2004 wersja polska

Metody badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie przyczepności

2898 PN-EN 13408:2002 wersja angielska

Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych 

zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- 

Oznaczanie wytrzymałości połączenia

2899 PN-EN 13409:2004 wersja polska

Metody badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie czasu wiązania

2900 PN-EN 13409:2002 wersja angielska

Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych 

zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- 

Oznaczanie czasu wiązania

2901 PN-EN 13412:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie modułu 

sprężystości przy ściskaniu

2902 PN-EN 13412:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie modułu 

sprężystości przy ściskaniu

2903 PN-EN 13412:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie modułu 

sprężystości przy ściskaniu

2904 PN-EN 13416:2004 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Zasady pobierania 

próbek

2905 PN-EN 13416:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Zasady pobierania 

próbek

2906 PN-EN 13420:2011 wersja angielska
Okna -- Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami -

- Metoda badania



2907 PN-EN 13433:2006 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik 

mechaniczny bezpośredniego działania -- Rodzina G, 

typ A

2908 PN-EN 13434:2006 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik 

mechaniczny hydraulicznego działania -- Rodzina G, 

typ B

2909 PN-EN 13443-1:2005 wersja polska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry mechaniczne -- Część 1: Zakres filtracji 80 

mikrometrów do 150 mikrometrów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

2910 PN-EN 13443-1:2004 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry mechaniczne -- Część 1: Zakres filtracji 80 

mikrometrów do 150 mikrometrów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

2911 PN-EN 13443-1+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry mechaniczne -- Część 1: Zakres filtracji 80 

mikrometrów do 150 mikrometrów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

2912 PN-EN 13443-2:2005 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry mechaniczne -- Część 2: Zakres filtracji od 1 

mikrometra do 80 mikrometrów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

2913 PN-EN 13443-2+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry mechaniczne -- Część 2: Zakres filtracji od 1 

mikrometra do 80 mikrometrów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

2914 PN-EN 13450:2013-09 wersja angielska Kruszywa na podsypkę kolejową

2915 PN-EN 13450:2004 wersja polska Kruszywa na podsypkę kolejową

2916 PN-EN 13450:2004/AC:2004 wersja polska Kruszywa na podsypkę kolejową

2917 PN-EN 13454-1:2006 wersja polska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2918 PN-EN 13454-1:2005 wersja angielska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 1: Definicje i 

wymagania

2919 PN-EN 13454-2:2007 wersja angielska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

2920 PN-EN 13454-2:2005 wersja polska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań



2921 PN-EN 13454-2:2004 wersja angielska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie zaprawy do podkładów podłogowych na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

2922 PN-EN 13454-2+A1:2008 wersja polska

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane 

fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na 

bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

2923 PN-EN 13465:2006 wersja polska

Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do 

wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza 

w mieszkaniach

2924 PN-EN 13465:2004 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do 

określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach

2925 PN-EN 13467:2018-02 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, 

prostokątności i prostoliniowości otulin

2926 PN-EN 13467:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, 

prostokątności i prostoliniowości otulin

2927 PN-EN 13467:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, 

prostokątności i prostoliniowości wstępnie 

przygotowanej izolacji rur

2928 PN-EN 13468:2004 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych 

ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, 

fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH

2929 PN-EN 13468:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie śladowych 

ilości jonów chloru, fluoru, krzemu, sodu 

rozpuszczalnych w wodzie oraz pH

2930 PN-EN 13469:2013-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości 

przenikania pary wodnej przez otuliny

2931 PN-EN 13469:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości 

przenikania pary wodnej otulin

2932 PN-EN 13469:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości 

transportu pary wodnej we wstępnie przygotowanej 

izolacji rur

2933 PN-EN 13470:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości 

pozornej otuliny

2934 PN-EN 13470:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości 

pozornej wstępnie przygotowanej izolacji rur



2935 PN-EN 13471:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie współczynnika 

rozszerzalności cieplnej

2936 PN-EN 13471:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie współczynnika 

rozszerzalności cieplnej

2937 PN-EN 13472:2013-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie nasiąkliwości 

wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym 

zanurzeniu

2938 PN-EN 13472:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie nasiąkliwości 

wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym 

zanurzeniu

2939 PN-EN 13472:2002 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia 

wstępnie przygotowanej izolacji rur

2940 PN-EN 13491:2013-10 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 

nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

2941 PN-EN 13491:2013-10 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 

nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

2942 PN-EN 13491:2006 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 

nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

2943 PN-EN 13491:2006/A1:2007 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 

nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

2944 PN-EN 13491:2006/A1:2006 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery 

nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i 

budowli podziemnych

2945 PN-EN 13491:2005 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane 

przy zastosowaniu jako bariery przenikania płynów w 

budowie tuneli i konstrukcji podziemnych

2946 PN-EN 13492:2013-10 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub 

wtórnej obudowy zabezpieczającej



2947 PN-EN 13492:2013-10 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub 

wtórnej obudowy zabezpieczającej

2948 PN-EN 13492:2006 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub 

wtórnej obudowy zabezpieczającej

2949 PN-EN 13492:2006/A1:2007 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub 

wtórnej obudowy zabezpieczającej

2950 PN-EN 13492:2006/A1:2006 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub 

wtórnej obudowy zabezpieczającej

2951 PN-EN 13492:2005 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

zbiorników i zlewisk odpadów ciekłych

2952 PN-EN 13493:2013-10 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

magazynów przejściowych i składowisk na 

bezużyteczne odpady stałe

2953 PN-EN 13493:2013-10 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane 

przy budowie magazynów przejściowych i stałych na 

bezużyteczne trwałe odpady

2954 PN-EN 13493:2013-10/Ap1:2015-12 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane 

przy budowie magazynów przejściowych i stałych na 

bezużyteczne trwałe odpady

2955 PN-EN 13493:2007 wersja polska

Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

magazynów i składowisk odpadów stałych

2956 PN-EN 13493:2005 wersja angielska

Bariery geosyntetyczne -- Wymagane właściwości 

przy budowie magazynów przejściowych i stałych na 

bezużyteczne trwałe odpady

2957 PN-EN 13494:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie przyczepności między warstwą zaprawy 

klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji 

cieplnej

2958 PN-EN 13495:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na odrywanie zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania (ETICS) (badanie z 

blokiem piankowym)



2959 PN-EN 13496:2013-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie mechanicznych właściwości siatek z 

włókna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy 

w zewnętrznych zespolonych systemach izolacji 

cieplnej (ETICS)

2960 PN-EN 13496:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie właściwości mechanicznych siatek z 

włókna szklanego

2961 PN-EN 13497:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania (ETICS)

2962 PN-EN 13498:2003 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na wgniatanie zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania (ETICS)

2963 PN-EN 13499:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem -- Specyfikacja

2964 PN-EN 13500:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 

wełną mineralną -- Specyfikacja

2965 PN-EN 13501-5:2016-07 wersja polska

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy

2966 PN-EN 13501-5:2016-07 wersja angielska

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy

2967 PN-EN 13501-5+A1:2010 wersja polska

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy

2968 PN-EN 13501-5+A1:2009 wersja angielska

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy

2969 PN-EN 13502:2005 wersja polska
Kominy -- Wymagania i metody badań ceramicznych 

nasad kominowych

2970 PN-EN 13527:2005 wersja polska
Żaluzje i zasłony -- Pomiar siły operacyjnej -- Metody 

badań

2971 PN-EN 13527:2002 wersja angielska
Żaluzje i zasłony -- Pomiar siły operacyjnej -- Metoda 

badania

2972 PN-EN 13529:2005 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Odporność na silną 

agresję chemiczną

2973 PN-EN 13529:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Odporność na silną 

agresję chemiczną

2974 PN-EN 13558:2005 wersja polska

Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie 

wytłaczanych płyt akrylowych na brodziki 

podprysznicowe do użytku domowego



2975 PN-EN 13558:2004 wersja angielska

Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie 

wytłaczanych płyt akrylowych na brodziki do użytku 

domowego

2976 PN-EN 13559:2005 wersja polska

Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie 

współwytłaczanych płyt PMMA/ABS na wanny i 

brodziki podprysznicowe do użytku domowego

2977 PN-EN 13559:2004 wersja angielska

Wymagania dotyczące odpornych na uderzenia 

współwytłaczanych płyt z tworzyw ABS/akryl na 

wanny i brodziki do użytku domowego

2978 PN-EN 13561:2015-07 wersja angielska
Zasłony zewnętrzne i markizy -- Wymagania 

eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

2979 PN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05 wersja angielska
Zasłony zewnętrzne i markizy -- Wymagania 

eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

2980 PN-EN 13561:2006 wersja polska
Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2981 PN-EN 13561:2005 wersja angielska
Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2982 PN-EN 13561+A1:2010 wersja polska
Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2983 PN-EN 13561+A1:2008 wersja angielska
Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem

2984 PN-EN 13564-1:2004 wersja polska
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 

1: Wymagania

2985 PN-EN 13564-2:2005 wersja polska
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 

2: Metody badań

2986 PN-EN 13564-2:2004 wersja angielska
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 

2: Metody badań

2987 PN-EN 13564-3:2005 wersja polska
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 

3: Zapewnienie jakości

2988 PN-EN 13564-3:2004 wersja angielska
Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -- Część 

3: Zapewnienie jakości

2989 PN-EN 13577:2008 wersja polska
Agresja chemiczna na beton -- Oznaczanie zawartości 

agresywnego dwutlenku węgla w wodzie

2990 PN-EN 13577:2007 wersja angielska
Agresja chemiczna na beton -- Oznaczanie zawartości 

agresywnego dwutlenku węgla w wodzie

2991 PN-EN 13578:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Kompatybilność z 

betonem wilgotnym

2992 PN-EN 13578:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Kompatybilność z 

betonem wilgotnym

2993 PN-EN 13579:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie schnięcia 

przy impregnacji hydrofobizującej

2994 PN-EN 13580:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Nasiąkliwość i 

odporność na alkalia przy impregnacji 

hydrofobizującej



2995 PN-EN 13581:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie ubytku 

masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację 

po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności 

soli

2996 PN-EN 13581:2004/Ap1:2013-09 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie ubytku 

masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację 

po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności 

soli

2997 PN-EN 13583:2012 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

odporności na grad

2998 PN-EN 13583:2004 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

odporności na grad

2999 PN-EN 13583:2002 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Oznaczanie 

odporności na grad

3000 PN-EN 13584:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie pełzania 

przy ściskaniu dla wyrobów stosowanych do napraw

3001 PN-EN 13587:2016-12 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły 

rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

3002 PN-EN 13587:2016-12 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły 

rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

3003 PN-EN 13587:2010 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych 

metodą rozciągania

3004 PN-EN 13587:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych 

metodą rozciągania

3005 PN-EN 13587:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ciągliwości 

lepiszcz asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

3006 PN-EN 13588:2017-11 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji 

lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

3007 PN-EN 13588:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji 

lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

3008 PN-EN 13588:2008 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji 

lepiszcz asfaltowych metodą testu wahadłowego

3009 PN-EN 13588:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji 

lepiszcz asfaltowych metodą testu wahadłowego



3010 PN-EN 13589:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły 

rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z 

duktylometrem

3011 PN-EN 13589:2008 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły 

rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z 

duktylometrem

3012 PN-EN 13589:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów metodą z duktylometrem

3013 PN-EN 13596:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

przyczepności

3014 PN-EN 13596:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna nawierzchni betonowych mostów i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie przyczepności

3015 PN-EN 13614:2011 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie 

przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie 

w wodzie

3016 PN-EN 13614:2011 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie 

przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie 

w wodzie

3017 PN-EN 13614:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie 

w wodzie -- Metoda z kruszywem

3018 PN-EN 13614:2005 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie 

w wodzie -- Metoda z kruszywem

3019 PN-EN 13618:2017-01 wersja angielska

Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody 

do spożycia -- Wymagania funkcjonalne i metody 

badań

3020 PN-EN 13618:2011 wersja angielska
Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody 

pitnej -- Wymagania funkcjonalne i metody badań

3021 PN-EN 13632:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wzrokowa ocena 

zdyspergowania polimeru w asfaltach 

modyfikowanych polimerami

3022 PN-EN 13632:2010 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wzrokowa ocena 

zdyspergowania polimeru w asfaltach 

modyfikowanych polimerami

3023 PN-EN 13637:2015-07 wersja angielska

Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy 

do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach 

ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań

3024 PN-EN 13639:2017-11 wersja angielska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla 

organicznego w wapieniu

3025 PN-EN 13639:2004 wersja polska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla 

organicznego w wapieniu

3026 PN-EN 13639:2004/AC:2004 wersja polska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla 

organicznego w wapieniu

3027 PN-EN 13639:2002 wersja angielska
Oznaczanie całkowitej zawartości węgla 

organicznego w wapieniu



3028 PN-EN 13653:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na 

ścinanie

3029 PN-EN 13653:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

wytrzymałości na ścinanie

3030 PN-EN 13653:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna nawierzchni betonowych mostów i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na 

ścinanie

3031 PN-EN 13658-1:2009 wersja polska

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: 

Tynki wewnętrzne

3032 PN-EN 13658-1:2005 wersja angielska

Listwy metalowe i obrzeża -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 1: Tynkowanie wewnątrz 

pomieszczeń

3033 PN-EN 13658-2:2009 wersja polska

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: 

Tynki zewnętrzne

3034 PN-EN 13658-2:2005 wersja angielska
Listwy metalowe i obrzeża -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 2: Tynkowanie zewnętrzne

3035 PN-EN 13659:2015-07 wersja angielska

Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi 

zewnętrznymi -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem

3036 PN-EN 13659:2006 wersja polska
Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem

3037 PN-EN 13659:2005 wersja angielska
Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem

3038 PN-EN 13659+A1:2010 wersja polska
Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem

3039 PN-EN 13659+A1:2008 wersja angielska
Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem

3040 PN-EN 13670:2011 wersja polska Wykonywanie konstrukcji z betonu

3041 PN-EN 13670:2010 wersja angielska Wykonywanie konstrukcji betonowych

3042 PN-EN 13687-1:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności cieplnej -- Część 1: Cykliczne 

zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w 

roztworze soli odladzającej

3043 PN-EN 13687-1:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności termicznej -- Część 1: Cykliczne 

zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli 

odladzającej

3044 PN-EN 13687-2:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności cieplnej -- Część 2: Cykliczny efekt 

burzy (szok cieplny)



3045 PN-EN 13687-2:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności termicznej -- Część 2: Cykliczny 

efekt burzy (szok termiczny)

3046 PN-EN 13687-3:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności termicznej -- Część 3: Cykle 

termiczne bez soli odladzającej

3047 PN-EN 13687-4:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności termicznej -- Część 4: Cykle 

termiczne na sucho

3048 PN-EN 13687-5:2002 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

kompatybilności termicznej -- Część 5: Odporność na 

szok termiczny

3049 PN-EN 13693:2005 wersja angielska
Prefabrykaty betonowe -- Specjalne elementy 

dachowe

3050 PN-EN 13693+A1:2009 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy 

dachowe

3051 PN-EN 13702:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą 

stożek i płytka

3052 PN-EN 13702:2010 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą 

stożek-płytka

3053 PN-EN 13702-1:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej asfaltów modyfikowanych -- Część 1: 

Metoda stożek-płytka

3054 PN-EN 13702-1:2005 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej modyfikowanych asfaltów -- Część 1: 

Metoda stożek - płaszczyzna

3055 PN-EN 13702-2:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej asfaltów modyfikowanych -- Część 2: 

Metoda cylindrów współosiowych

3056 PN-EN 13702-2:2005 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości 

dynamicznej modyfikowanych asfaltów -- Część 2: 

Metoda współosiowych cylindrów

3057 PN-EN 13703:2009 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii 

odkształcenia

3058 PN-EN 13703:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii 

deformacji

3059 PN-EN 13707:2013-12 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3060 PN-EN 13707:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3061 PN-EN 13707:2006/A1:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3062 PN-EN 13707:2006/A1:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości



3063 PN-EN 13707:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej 

dachów -- Definicje i właściwości

3064 PN-EN 13707+A2:2012 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3065 PN-EN 13707+A2:2009 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3066 PN-EN 13719:2016-06 wersja angielska

Geosyntetyki -- Wyznaczanie długoterminowej 

skuteczności ochronnej geosyntetyków w kontakcie z 

barierami geosyntetycznymi

3067 PN-EN 13719:2005 wersja polska

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

długoterminowej skuteczności ochronnej 

geotekstyliów w kontakcie z barierami 

geosyntetycznymi

3068 PN-EN 13719:2005/AC:2006 wersja polska

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

długoterminowej skuteczności ochronnej 

geotekstyliów w kontakcie z barierami 

geosyntetycznymi

3069 PN-EN 13719:2005/AC:2005 wersja angielska

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

długoterminowej skuteczności ochronnej 

geotekstyliów w kontakcie z barierami 

geosyntetycznymi

3070 PN-EN 13719:2003 wersja angielska

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

długoterminowej skuteczności ochronnej 

geotekstyliów w kontakcie z barierami 

geosyntetycznymi

3071 PN-EN 13733:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

trwałości konstrukcyjnych materiałów klejących

3072 PN-EN 13738:2006 wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

oporu na wyciąganie z gruntu

3073 PN-EN 13738:2005 wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie 

oporu na wyciąganie z gruntu

3074 PN-EN 13747:2007 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do 

zespolonych systemów stropowych

3075 PN-EN 13747:2005 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe dla 

systemów stropowych

3076 PN-EN 13747+A1:2009 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do 

zespolonych systemów stropowych

3077 PN-EN 13747+A2:2011 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do 

zespolonych systemów stropowych

3078 PN-EN 13747+A2:2010 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do 

zespolonych systemów stropowych

3079 PN-EN 13748-1:2005 wersja polska
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych

3080 PN-EN 13748-1:2005/A1:2009 wersja polska
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych

3081 PN-EN 13748-1:2005/AC:2007 wersja polska
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych

3082 PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 wersja angielska
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych



3083 PN-EN 13748-1:2005 wersja angielska
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych

3084 PN-EN 13748-2:2006 wersja polska
Płytki lastrykowe -- Część 2: Płytki lastrykowe do 

zastosowań zewnętrznych

3085 PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006 wersja polska
Płytki lastrykowe -- Część 2: Płytki lastrykowe do 

zastosowań zewnętrznych

3086 PN-EN 13748-2:2005 wersja angielska
Płytki lastrykowe -- Część 2: Płytki lastrykowe do 

zastosowań zewnętrznych

3087 PN-EN 13755:2008 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

3088 PN-EN 13755:2002 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

3089 PN-EN 13755:2002/AC:2004 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

3090 PN-EN 13756:2004 wersja polska Podłogi drewniane -- Terminologia

3091 PN-EN 13779:2008 wersja polska

Wentylacja budynków niemieszkalnych -- 

Wymagania dotyczące właściwości instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

3092 PN-EN 13779:2007 wersja angielska
Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagane 

właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji

3093 PN-EN 13779:2005 wersja angielska

Wentylacja budynków niemieszkalnych -- 

Wymagania dotyczące właściwości instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

3094 PN-EN 13782:2015-07 wersja angielska Obiekty tymczasowe -- Namioty -- Bezpieczeństwo

3095 PN-EN 13782:2007 wersja polska Obiekty tymczasowe -- Namioty -- Bezpieczeństwo

3096 PN-EN 13782:2006 wersja angielska Obiekty tymczasowe -- Namioty -- Bezpieczeństwo

3097 PN-EN 13791:2008 wersja polska

Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w 

konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach 

betonowych

3098 PN-EN 13791:2007 wersja angielska

Ocena na budowie wytrzymałości na ściskanie 

betonu w konstrukcji i w elementach 

prefabrykowanych

3099 PN-EN 13793:2004 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania przy cyklicznym obciążeniu

3100 PN-EN 13808:2013-10 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych

3101 PN-EN 13808:2013-10 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych

3102 PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych

3103 PN-EN 13808:2010 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych

3104 PN-EN 13808:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady specyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych

3105 PN-EN 13813:2003 wersja polska
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania



3106 PN-EN 13813:2003 wersja angielska
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania

3107 PN-EN 13814:2011 wersja polska
Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i 

parków rozrywki -- Bezpieczeństwo

3108 PN-EN 13814:2005 wersja angielska
Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych 

miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo

3109 PN-EN 13815:2008 wersja polska
Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3110 PN-EN 13815:2006 wersja angielska
Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3111 PN-EN 13820:2004 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zawartości części organicznych

3112 PN-EN 13823:2010 wersja polska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, 

poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego 

płonącego przedmiotu

3113 PN-EN 13823:2010 wersja angielska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, 

poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego 

płonącego przedmiotu

3114 PN-EN 13823:2010/Ap1:2013-07 wersja angielska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, 

poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego 

płonącego przedmiotu

3115 PN-EN 13823+A1:2014-12 wersja polska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, 

poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego 

płonącego przedmiotu

3116 PN-EN 13823+A1:2014-12 wersja angielska

Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- 

Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, 

poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego 

płonącego przedmiotu

3117 PN-EN 13828:2005 wersja polska

Armatura w budynkach -- Ręcznie otwierane i 

zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 

nierdzewnej do instalacji wodociągowych w 

budynkach -- Badania i wymagania

3118 PN-EN 13828:2004 wersja angielska

Armatura w budynkach -- Ręcznie sterowane zawory 

kulowe ze stopów miedzi i stali odpornej na korozję 

w instalacjach wody wodociągowej -- Badania i 

wymagania

3119 PN-EN 13829:2002 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Określanie 

przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda 

pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

3120 PN-EN 13830:2015-06 wersja niemiecka Ściany osłonowe -- Norma wyrobu

3121 PN-EN 13830:2015-06 wersja angielska Ściany osłonowe -- Norma wyrobu

3122 PN-EN 13830:2005 wersja polska Ściany osłonowe -- Norma wyrobu

3123 PN-EN 13830:2004 wersja angielska Ściany osłonowe -- Norma wyrobu

3124 PN-EN 13831:2007 wersja angielska
Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną 

przeponą instalowane w systemach wodnych



3125 PN-EN 13836:2006 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym 

niż 300 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW

3126 PN-EN 13847:2004 wersja polska
Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz 

produkty pochodne -- Terminologia i klasyfikacja

3127 PN-EN 13851:2005 wersja polska

Metody badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie

3128 PN-EN 13851:2004 wersja angielska

Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych 

zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie

3129 PN-EN 13859-1:2014-06 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 

dachowe

3130 PN-EN 13859-1:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 

dachowe

3131 PN-EN 13859-1:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 

dachowe

3132 PN-EN 13859-1:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 

Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć 

dachowych

3133 PN-EN 13859-1+A1:2008 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 

dachowe

3134 PN-EN 13859-2:2014-06 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: 

Wyroby podkładowe do ścian

3135 PN-EN 13859-2:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: 

Wyroby podkładowe do ścian

3136 PN-EN 13859-2:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: 

Wyroby podkładowe do ścian

3137 PN-EN 13859-2:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: 

Wyroby podkładowe do ścian

3138 PN-EN 13859-2+A1:2008 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i 

właściwości wyrobów podkładowych -- Część 2: 

Wyroby podkładowe do ścian
3139 PN-EN 13862:2003 wersja polska Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo

3140 PN-EN 13862:2002 wersja angielska Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo

3141 PN-EN 13872:2005 wersja polska

Metody badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie zmiany wymiarów



3142 PN-EN 13872:2004 wersja angielska

Metody badania hydraulicznie wiążących 

podłogowych zapraw szpachlowych i/lub 

wyrównujących -- Oznaczanie zmiany wymiarów

3143 PN-EN 13888:2010 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, 

ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

3144 PN-EN 13888:2009 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, 

ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

3145 PN-EN 13888:2004 wersja polska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i 

wymagania techniczne

3146 PN-EN 13888:2003 wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Definicje i 

wymagania techniczne

3147 PN-EN 13892-1:2004 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 1: Pobieranie, wykonywanie i 

przechowywanie próbek do badań

3148 PN-EN 13892-1:2003 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 1: Pobieranie, formowanie i pielęgnacja 

próbek do badań

3149 PN-EN 13892-2:2004 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie

3150 PN-EN 13892-2:2003 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie

3151 PN-EN 13892-3:2015-02 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie 

według Bohmego

3152 PN-EN 13892-3:2005 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie 

według Bohmego

3153 PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie 

według Bohmego

3154 PN-EN 13892-4:2004 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie 

według BCA

3155 PN-EN 13892-4:2003 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie wg 

BCA

3156 PN-EN 13892-5:2004 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 5: Oznaczanie odporności na ścieranie 

materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem 

toczącego się koła

3157 PN-EN 13892-5:2004 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 5: Określanie odporności na ścieranie 

materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem 

toczącego się koła

3158 PN-EN 13892-6:2004 wersja polska
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 6: Oznaczanie twardości powierzchniowej

3159 PN-EN 13892-6:2003 wersja angielska
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 6: Oznaczanie twardości powierzchniowej



3160 PN-EN 13892-7:2004 wersja polska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie 

materiałów podkładów podłogowych pokrytych 

wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się 

koła

3161 PN-EN 13892-7:2004 wersja angielska

Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 7: Określanie odporności na ścieranie 

materiałów podkładów podłogowych pokrytych 

wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się 

koła

3162 PN-EN 13892-8:2004 wersja polska
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 8: Oznaczanie przyczepności

3163 PN-EN 13892-8:2003 wersja angielska
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

-- Część 8: Oznaczanie wytrzymałości wiązania

3164 PN-EN 13894-1:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

wytrzymałości zmęczeniowej pod obciążeniem 

dynamicznym -- Część 1: Podczas pielęgnacji

3165 PN-EN 13894-2:2004 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

wytrzymałości zmęczeniowej pod obciążeniem 

dynamicznym -- Część 2: Po utwardzeniu

3166 PN-EN 13897:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Określanie wodoszczelności po 

rozciąganiu w niskiej temperaturze

3167 PN-EN 13897:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów -- Określanie 

wodoszczelności po rozciąganiu w niskiej 

temperaturze

3168 PN-EN 13904:2005 wersja polska
Natryski o małych oporach hydraulicznych do 

armatury sanitarnej

3169 PN-EN 13904:2004 wersja angielska
Natryski o małych oporach hydraulicznych do 

armatury sanitarnej

3170 PN-EN 13905:2005 wersja polska
Przewody natryskowe o małych oporach 

hydraulicznych do armatury sanitarnej

3171 PN-EN 13905:2004 wersja angielska
Przewody natryskowe o małych oporach 

hydraulicznych do armatury sanitarnej

3172 PN-EN 13914-1:2016-06 wersja angielska

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 

1: Tynkowanie zewnętrzne

3173 PN-EN 13914-1:2009 wersja polska

Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych -- Część 1: 

Tynki zewnętrzne

3174 PN-EN 13914-1:2005 wersja angielska

Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych -- Tynki 

zewnętrzne



3175 PN-EN 13914-2:2016-06 wersja angielska

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 

2: Tynkowanie wewnętrzne

3176 PN-EN 13914-2:2005 wersja angielska

Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie 

tynków na zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne 

tynkowanie -- Część 2: Rozważania projektowe i 

podstawowe zasady tynkowania wnętrz

3177 PN-EN 13915:2017-08 wersja angielska

Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych 

z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3178 PN-EN 13915:2009 wersja polska

Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych 

z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3179 PN-EN 13915:2007 wersja angielska

Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych 

z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3180 PN-EN 13919:2004 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na starzenie spowodowane działaniem 

SO2 w obecności wilgoci

3181 PN-EN 13947:2008 wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

3182 PN-EN 13947:2007 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

3183 PN-EN 13948:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych -- Określanie odporności na 

przerastanie korzeniem

3184 PN-EN 13950:2014-10 wersja polska

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3185 PN-EN 13950:2014-10 wersja angielska

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3186 PN-EN 13950:2008 wersja polska

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3187 PN-EN 13950:2006 wersja angielska

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3188 PN-EN 13956:2013-06 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

-- Definicje i właściwości

3189 PN-EN 13956:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

-- Definicje i właściwości

3190 PN-EN 13956:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych 

-- Definicje i właściwości



3191 PN-EN 13963:2014-10 wersja polska
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 

-- Definicje, wymagania i metody badań

3192 PN-EN 13963:2014-10 wersja angielska
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 

-- Definicje, wymagania i metody badań

3193 PN-EN 13963:2008 wersja polska
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 

-- Definicje, wymagania i metody badań

3194 PN-EN 13963:2005 wersja niemiecka
Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3195 PN-EN 13963:2005 wersja angielska
Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3196 PN-EN 13964:2014-05 wersja angielska Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

3197 PN-EN 13964:2005 wersja polska Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

3198 PN-EN 13964:2005/A1:2008 wersja polska Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

3199 PN-EN 13964:2005/A1:2007 wersja angielska Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

3200 PN-EN 13964:2004 wersja angielska Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

3201 PN-EN 13967:2012 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3202 PN-EN 13967:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3203 PN-EN 13967:2006/A1:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3204 PN-EN 13967:2006/A1:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3205 PN-EN 13967:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych -- Definicje i właściwości



3206 PN-EN 13967+A1:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3207 PN-EN 13969:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3208 PN-EN 13969:2006/A1:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3209 PN-EN 13969:2006/A1:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości

3210 PN-EN 13969:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych -- Definicje i właściwości

3211 PN-EN 13970:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- 

Definicje i właściwości

3212 PN-EN 13970:2006/A1:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- 

Definicje i właściwości

3213 PN-EN 13970:2006/A1:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -- 

Definicje i właściwości

3214 PN-EN 13970:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Asfaltowe 

warstwy regulacyjne pary wodnej -- Definicje i 

właściwości

3215 PN-EN 13978-1:2005 wersja angielska

Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykowane garaże 

betonowe -- Część 1: Wymagania dla żelbetowych 

garaży monolitycznych lub składających się z 

pojedynczych sekcji o rozpiętości pomieszczenia

3216 PN-EN 13984:2013-06 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 

przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości

3217 PN-EN 13984:2006 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 

przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości

3218 PN-EN 13984:2006/A1:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 

przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości



3219 PN-EN 13984:2006/A1:2007 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 

przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości

3220 PN-EN 13984:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Warstwy 

regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i 

kauczuku -- Definicje i właściwości

3221 PN-EN 13986:2004 wersja polska
Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie -- 

Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

3222 PN-EN 14016-1:2004 wersja polska

Spoiwa do podkładów magnezytowych -- Magnezja 

techniczna i chlorek magnezu -- Część 1: Definicje, 

wymagania

3223 PN-EN 14016-1:2004 wersja angielska

Spoiwa do podkładów magnezytowych -- Magnezja 

techniczna i chlorek magnezu -- Część 1: Definicje, 

wymagania

3224 PN-EN 14016-2:2004 wersja polska

Spoiwa do podkładów magnezytowych -- Magnezja 

techniczna i chlorek magnezu -- Część 2: Metody 

badań

3225 PN-EN 14016-2:2004 wersja angielska

Spoiwa do podkładów magnezytowych -- Magnezja 

techniczna i chlorek magnezu -- Część 2: Metody 

badań

3226 PN-EN 14019:2016-07 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Odporność na uderzenia -- 

Wymagania eksploatacyjne

3227 PN-EN 14019:2006 wersja polska
Ściany osłonowe -- Odporność na uderzenia -- 

Wymagania eksploatacyjne

3228 PN-EN 14019:2005 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Odporność na uderzenie -- 

Wymagania eksploatacyjne

3229 PN-EN 14024:2007 wersja polska

Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- 

Właściwości mechaniczne -- Wymagania, 

sprawdzenia i badania do oceny

3230 PN-EN 14024:2005 wersja angielska

Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- 

Właściwości mechaniczne -- Wymagania, 

sprawdzenie i badania dla oceny

3231 PN-EN 14037-1:2016-11 wersja angielska

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i 

chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 

120 °C -- Część 1: Prefabrykowane panele radiacyjne 

do ogrzewania -- Dane techniczne i wymagania

3232 PN-EN 14037-1:2006 wersja polska

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 1: 

Specyfikacja techniczna i wymagania

3233 PN-EN 14037-1:2004 wersja angielska

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 1: 

Specyfikacja techniczna i wymagania

3234 PN-EN 14037-2:2016-11 wersja angielska

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i 

chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 

120 °C -- Część 2: Prefabrykowane panele radiacyjne 

do ogrzewania -- Metoda badania wydajności 

cieplnej

3235 PN-EN 14037-2:2006 wersja polska

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 2: 

Metody badań mocy cieplnej



3236 PN-EN 14037-2:2004 wersja angielska

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 2: 

Metody badań mocy cieplnej

3237 PN-EN 14037-3:2016-11 wersja angielska

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i 

chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 

120 °C -- Część 3: Prefabrykowane panele radiacyjne 

do ogrzewania -- Metoda wzorcowania i wyznaczania 

radiacyjnej wydajności cieplnej

3238 PN-EN 14037-3:2006 wersja polska

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 3: 

Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej 

oddawanej przez promieniowanie

3239 PN-EN 14037-3:2004 wersja angielska

Sufitowe taśmy grzewcze zasilane wodą o 

temperaturze poniżej 120 stopni C -- Część 3: 

Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej 

oddawanej przez promieniowanie

3240 PN-EN 14037-4:2016-11 wersja angielska

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i 

chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 

120 °C -- Część 4: Prefabrykowane panele radiacyjne -

- Metoda badania wydajności chłodniczej

3241 PN-EN 14037-5:2016-11 wersja angielska

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i 

chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 

120 °C -- Część 5: Otwarte lub zamknięte sufitowe 

powierzchnie grzewcze -- Metoda badania 

wydajności cieplnej

3242 PN-EN 14038-1:2016-07 wersja angielska
Procesy elektrochemicznej realkalizacji i usuwania 

chlorków z żelbetu -- Część 1: Realkalizacja

3243 PN-EN 14055:2011 wersja angielska Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

3244 PN-EN 14055+A1:2015-09 wersja angielska Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

3245 PN-EN 14063-1:2005 wersja polska

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z 

lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych 

(LWA) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja 

wyrobów w postaci niezwiązanej przed 

zastosowaniem

3246 PN-EN 14063-1:2005/AC:2007 wersja polska

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z 

lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych 

(LWA) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja 

wyrobów w postaci niezwiązanej przed 

zastosowaniem

3247 PN-EN 14063-1:2005 wersja angielska

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z 

lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formowane 

in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 

niezwiązanej przed zamontowaniem

3248 PN-EN 14063-2:2013-12 wersja angielska

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z 

lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych 

formowane in situ -- Część 2: Specyfikacja 

zastosowanych wyrobów



3249 PN-EN 14064-1:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed 

ich zastosowaniem

3250 PN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed 

ich zastosowaniem

3251 PN-EN 14064-1:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w 

postaci niezwiązanej

3252 PN-EN 14064-2:2010 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane in situ -- Część 2: 

Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu

3253 PN-EN 14064-2:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 

niezwiązanej formowane in situ -- Część 2: 

Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu

3254 PN-EN 14066:2013-07 wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na starzenie spowodowane szokiem 

termicznym

3255 PN-EN 14066:2004 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na starzenie spowodowane szokiem 

termicznym

3256 PN-EN 14068:2004 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

wodoszczelności spękań, wypełnionych iniekcyjnie, 

bez zmian w betonie
3257 PN-EN 14076:2014-04 wersja angielska Schody drewniane -- Terminologia

3258 PN-EN 14076:2006 wersja polska Schody drewniane -- Terminologia

3259 PN-EN 14076:2005 wersja angielska Schody drewniane -- Terminologia

3260 PN-EN 14080:2006 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone 

warstwowo -- Wymagania

3261 PN-EN 14080:2005 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone 

warstwowo -- Wymagania

3262 PN-EN 14081-1:2006 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju 

prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne

3263 PN-EN 14081-2:2006 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie 

maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące 

wstępnych badań typu

3264 PN-EN 14081-2:2006 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju 

prostokątnym -- Część 2: Sortowanie maszynowe; 

dodatkowe wymagania dotyczące wstępnych badań 

typu



3265 PN-EN 14081-3:2012 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie 

maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące 

zakładowej kontroli produkcji

3266 PN-EN 14081-3:2007 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie 

maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące 

zakładowej kontroli produkcji

3267 PN-EN 14081-3:2006 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju 

prostokątnym -- Część 3: Sortowanie maszynowe; 

dodatkowe wymagania dotyczące zakładowej 

kontroli produkcji

3268 PN-EN 14081-4:2007 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 4: Sortowanie 

maszynowe -- Nastawy urządzeń sortujących do 

kontroli maszynowej

3269 PN-EN 14081-4:2007 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 4: Sortowanie 

maszynowe -- Nastawy urządzeń sortujących do 

kontroli maszynowej

3270 PN-EN 14081-4:2006 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne 

sortowane wytrzymałościowo o przekroju 

prostokątnym -- Część 4: Sortowanie maszynowe - 

Ustalenia dotyczące maszynowego systemu kontroli

3271 PN-EN 14081-4+A3:2008 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o 

przekroju prostokątnym sortowane 

wytrzymałościowo -- Część 4: Sortowanie 

maszynowe -- Nastawy urządzeń sortujących do 

kontroli maszynowej

3272 PN-EN 14095:2005 wersja angielska

Uzdatnianie wody w instalacjach wodociągowych -- 

System z aluminiową anodą -- Wymagania dotyczące 

parametrów i bezpieczeństwa oraz badania

3273 PN-EN 14114:2004 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- 

Obliczanie dyfuzji pary wodnej -- Systemy izolacji 

rurociągów zimnych

3274 PN-EN 14117:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie czasu 

wyciekania cementowych wyrobów iniekcyjnych

3275 PN-EN 14124:2005 wersja angielska
Zawory napełniające do zbiorników spłukujących z 

wewnętrznym przelewem

3276 PN-EN 14134:2008 wersja polska
Wentylacja budynków -- Badania właściwości i 

kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań

3277 PN-EN 14134:2004 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badanie właściwości i 

prawidłowości działania instalacji wentylacji w 

budynkach mieszkalnych



3278 PN-EN 14146:2005 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

dynamicznego modułu sprężystości (pomiar 

podstawowej częstotliwości rezonansowej)

3279 PN-EN 14146:2004 wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

dynamicznego modułu sprężystości (pomiar 

podstawowej częstotliwości rezonansu)

3280 PN-EN 14147:2004 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej

3281 PN-EN 14150:2006 wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie 

przepuszczalności cieczy

3282 PN-EN 14151:2010 wersja angielska Geosyntetyki -- Wyznaczanie siły rozrywającej

3283 PN-EN 14154-1:2007 wersja polska Wodomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

3284 PN-EN 14154-1:2005 wersja angielska Wodomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

3285 PN-EN 14154-1+A1:2007 wersja angielska Wodomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

3286 PN-EN 14154-1+A2:2011 wersja angielska Wodomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

3287 PN-EN 14154-2:2007 wersja polska
Wodomierze -- Część 2: Instalacja i warunki 

użytkowania

3288 PN-EN 14154-2:2005 wersja angielska
Wodomierze -- Część 2: Instalacja i warunki 

użytkowania

3289 PN-EN 14154-2+A1:2007 wersja angielska
Wodomierze -- Część 2: Instalacja i warunki 

użytkowania

3290 PN-EN 14154-2+A2:2011 wersja angielska
Wodomierze -- Część 2: Instalacja i warunki 

użytkowania

3291 PN-EN 14154-3:2007 wersja angielska
Wodomierze -- Część 3: Metody i wyposażenie do 

badań

3292 PN-EN 14154-3:2005 wersja angielska
Wodomierze -- Część 3: Metody i wyposażenie do 

badań

3293 PN-EN 14154-3+A1:2007 wersja polska
Wodomierze -- Część 3: Metody i wyposażenie do 

badań

3294 PN-EN 14154-3+A2:2011 wersja angielska
Wodomierze -- Część 3: Metody i wyposażenie do 

badań

3295 PN-EN 14154-4:2015-02 wersja angielska Wodomierze -- Cześć 4: Funkcjonalności dodatkowe

3296 PN-EN 14157:2017-11 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na ścieranie

3297 PN-EN 14157:2005 wersja polska
Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie

3298 PN-EN 14157:2005 wersja angielska
Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie

3299 PN-EN 14158:2005 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

energii pękania

3300 PN-EN 14158:2004 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

energii zniszczenia

3301 PN-EN 14188-3:2010 wersja polska
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 3: 

Wymagania wobec wkładek uszczelniających

3302 PN-EN 14190:2014-10 wersja polska

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt 

gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3303 PN-EN 14190:2014-10 wersja angielska

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt 

gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań



3304 PN-EN 14190:2007 wersja polska

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt 

gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań

3305 PN-EN 14190:2005 wersja angielska
Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3306 PN-EN 14195:2015-02 wersja angielska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3307 PN-EN 14195:2006 wersja polska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3308 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 wersja polska

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3309 PN-EN 14195:2005 wersja angielska

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla 

systemów z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3310 PN-EN 14196:2016-03 wersja angielska
Geosyntetyki -- Metody pomiaru masy 

powierzchniowej barier geosyntetycznych iłowych

3311 PN-EN 14196:2006 wersja polska
Geosyntetyki -- Metody wyznaczania masy 

powierzchniowej geosyntetycznych barier iłowych

3312 PN-EN 14201:2006 wersja polska
Zasłony i żaluzje -- Odporność na wielokrotne 

działanie (trwałość mechaniczna) -- Metody badań

3313 PN-EN 14201:2004 wersja angielska
Zasłony i żaluzje -- Odporność na powtarzalne 

działanie (trwałość mechaniczna) -- Metody badań

3314 PN-EN 14202:2006 wersja polska

Zasłony i żaluzje -- Przydatność układów 

napędowych rurowych i prostokątnych do 

zastosowania -- Wymagania i metody badań

3315 PN-EN 14202:2005 wersja angielska

Zasłony i żaluzje -- Przydatność napędów z silnikiem 

rurowym i prostokątnym, do zastosowania -- 

Wymagania i metody badań

3316 PN-EN 14203:2006 wersja polska

Zasłony i żaluzje -- Przydatność mechanizmów z 

korbą ręczną, do zastosowania -- Wymagania i 

metody badań

3317 PN-EN 14203:2004 wersja angielska
Zasłony i żaluzje -- Przydatność przekładni z korbą, 

do zastosowania -- Wymagania i metody badań

3318 PN-EN 14205:2004 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

twardości według Knoopa

3319 PN-EN 14209:2017-08 wersja angielska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3320 PN-EN 14209:2009 wersja polska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3321 PN-EN 14209:2006 wersja angielska

Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 

badań



3322 PN-EN 14216:2015-09 wersja angielska

Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim 

cieple hydratacji

3323 PN-EN 14216:2005 wersja polska

Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim 

cieple hydratacji

3324 PN-EN 14220:2007 wersja polska

Drewno i materiały drewnopochodne w 

zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- 

Wymagania jakościowe i techniczne

3325 PN-EN 14220:2007 wersja angielska

Drewno i materiały drewnopochodne w 

zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- 

Wymagania jakościowe i techniczne

3326 PN-EN 14221:2007 wersja polska

Drewno i materiały drewnopochodne w 

wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- 

Wymagania jakościowe i techniczne

3327 PN-EN 14221:2007 wersja angielska

Drewno i materiały drewnopochodne w 

wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach 

drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- 

Wymagania jakościowe i techniczne

3328 PN-EN 14223:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie absorpcji wody

3329 PN-EN 14223:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

absorpcji wody

3330 PN-EN 14224:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

zdolności do zabezpieczania pęknięć w podłożu

3331 PN-EN 14224:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

zdolności do zabezpieczania pęknięć w podłożu

3332 PN-EN 14231:2004 wersja polska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na poślizg z użyciem przyrządu 

wahadłowego
3333 PN-EN 14236:2010 wersja polska Gazomierze domowe ultradźwiękowe

3334 PN-EN 14236:2007 wersja angielska Ultradźwiękowe domowe gazomierze

3335 PN-EN 14239:2004 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Pomiar 

pola powierzchni sieci przewodów

3336 PN-EN 14240:2004 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Sufity chłodzące -- Badanie i 

wzorcowanie



3337 PN-EN 14241-1:2013-12 wersja angielska

Kominy -- Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe -- 

Wymagania materiałowe i metody badań -- Część 1: 

Uszczelki w przewodach wewnętrznych

3338 PN-EN 14241-1:2005 wersja angielska

Kominy -- Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe -- 

Wymagania materiałowe i metody badań -- Część 1: 

Uszczelki w przewodach wewnętrznych

3339 PN-EN 14246:2008 wersja polska
Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych -- 

Definicje, wymagania, metody badań

3340 PN-EN 14246:2006 wersja angielska
Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych -- 

Definicje, wymagania, metody badań

3341 PN-EN 14246:2006/AC:2007 wersja angielska
Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych -- 

Definicje, wymagania, metody badań

3342 PN-EN 14250:2011 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne 

dotyczące prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

3343 PN-EN 14250:2010 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne 

dotyczące prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

3344 PN-EN 14250:2005 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne 

dotyczące prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

3345 PN-EN 14250:2005 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne 

dla prefabrykowanych złożonych elementów 

konstrukcyjnych łączonych na metalowe płytki 

kolczaste
3346 PN-EN 14251:2005 wersja polska Drewno konstrukcyjne okrągłe -- Metody badań

3347 PN-EN 14261:2004 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: lepiszcza 

do materiałów ogniotrwałych -- Właściwości i 

metody badań

3348 PN-EN 14262:2004 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: pak do 

brykietowania -- Właściwości i metody badań

3349 PN-EN 14262:2004 wersja angielska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: 

brykietowanie paku -- Charakterystyka i metody 

badań

3350 PN-EN 14263:2004 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: lepiszcza 

pakowe do materiałów węglowych -- Właściwości i 

metody badań

3351 PN-EN 14264:2004 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: pak 

impregnacyjny -- Właściwości i metody badań

3352 PN-EN 14265:2005 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: smoła 

lakiernicza -- Właściwości i metody badań



3353 PN-EN 14266:2005 wersja polska

Pochodne z pirolizy węgla -- Lepiszcza na bazie smoły 

węglowej i paku oraz produkty pochodne: smoła do 

powlekania -- Właściwości i metody badań

3354 PN-EN 14277:2006 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- 

Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą 

wzorcowanych czujników w skrzynkach 

przyłącznych/ciśnieniowych
3355 PN-EN 14296:2015-09 wersja angielska Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe

3356 PN-EN 14296:2007 wersja polska Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe

3357 PN-EN 14296:2005 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Publiczne umywalnie do 

mycia rąk

3358 PN-EN 14297:2005 wersja angielska
Kominy -- Metody badań odporności na zamarzanie-

odmarzanie części składowych kominów

3359 PN-EN 14303:2016-02 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3360 PN-EN 14303:2016-02 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3361 PN-EN 14303:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3362 PN-EN 14303:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3363 PN-EN 14303+A1:2013-07 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3364 PN-EN 14303+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3365 PN-EN 14304:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z elastycznej 

pianki elastomerycznej (FEF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

3366 PN-EN 14304:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z elastycznej 

pianki elastomerycznej (FEF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

3367 PN-EN 14304+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z elastycznej 

pianki elastomerycznej (FEF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

3368 PN-EN 14305:2016-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła 

piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja



3369 PN-EN 14305:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła 

piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3370 PN-EN 14305:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła 

piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3371 PN-EN 14305:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła 

piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3372 PN-EN 14305+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze szkła 

piankowego (CG) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3373 PN-EN 14306:2016-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3374 PN-EN 14306:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3375 PN-EN 14306:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3376 PN-EN 14306:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3377 PN-EN 14306+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych - Wyroby silikatowe (CS) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja

3378 PN-EN 14307:2016-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3379 PN-EN 14307:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3380 PN-EN 14307:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3381 PN-EN 14307+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja



3382 PN-EN 14308:2016-04 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3383 PN-EN 14308:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3384 PN-EN 14308:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3385 PN-EN 14308:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocjanuratu 

(PIR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3386 PN-EN 14308+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3387 PN-EN 14309:2016-02 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3388 PN-EN 14309:2016-02 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3389 PN-EN 14309:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3390 PN-EN 14309+A1:2013-07 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3391 PN-EN 14309+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3392 PN-EN 14313:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3393 PN-EN 14313:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby pianki 

polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja



3394 PN-EN 14313+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3395 PN-EN 14314:2016-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3396 PN-EN 14314:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3397 PN-EN 14314:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3398 PN-EN 14314+A1:2013-07 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja

3399 PN-EN 14315-1:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i 

pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane 

natryskowo in situ -- Część 1: Specyfikacja systemu 

natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

3400 PN-EN 14315-2:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i 

pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane 

natryskowo in situ -- Część 2: Specyfikacja 

zastosowanych wyrobów izolacyjnych

3401 PN-EN 14316-1:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu 

ekspandowanego (EP) formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w 

postaci związanej i niezwiązanej

3402 PN-EN 14316-1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z ekspandowanego 

perlitu (EP) formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i 

niezwiązanej przed zamontowaniem

3403 PN-EN 14316-2:2007 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu 

ekspandowanego (EP) formowane in situ -- Część 2: 

Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu

3404 PN-EN 14317-1:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu 

eksfoliowanego (EV) formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w 

postaci związanej i niezwiązanej



3405 PN-EN 14317-1:2005 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego 

wermikulitu (EV) formowane in situ -- Część 1: 

Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i 

niezwiązanej przed zamontowaniem

3406 PN-EN 14317-2:2007 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu 

eksfoliowanego (EV) formowane in situ -- Część 2: 

Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu

3407 PN-EN 14318-1:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i 

pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez 

dozowanie in situ -- Część 1: Specyfikacja systemu 

dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

3408 PN-EN 14318-2:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i 

pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez 

dozowanie in situ -- Część 2: Specyfikacja 

zastosowanych wyrobów izolacyjnych

3409 PN-EN 14319-1:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez 

dozowanie in situ -- Część 1: Specyfikacja systemu 

dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

3410 PN-EN 14319-2:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez 

dozowanie in situ -- Część 2: Specyfikacja 

zastosowanych wyrobów izolacyjnych

3411 PN-EN 14320-1:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in 

situ -- Część 1: Specyfikacja systemu natrysku 

sztywnej pianki przed zastosowaniem

3412 PN-EN 14320-2:2013-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 

poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in 

situ -- Część 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobów 

izolacyjnych

3413 PN-EN 14336:2005 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i 

przekazanie do eksploatacji wodnego systemu 

grzewczego

3414 PN-EN 14337:2006 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie i 

montaż elektrycznych instalacji do bezpośredniego 

ogrzewania pomieszczeń

3415 PN-EN 14351-1:2006 wersja polska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności



3416 PN-EN 14351-1:2006 wersja angielska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności

3417 PN-EN 14351-1+A1:2010 wersja polska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności

3418 PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012 wersja polska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności

3419 PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012 wersja polska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności

3420 PN-EN 14351-1+A1:2010 wersja angielska

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności

3421 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 wersja angielska
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

3422 PN-EN 14353:2017-08 wersja angielska

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3423 PN-EN 14353:2009 wersja polska

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3424 PN-EN 14353:2008 wersja angielska

Zdobiny metalowe i specjalne profile do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3425 PN-EN 14353+A1:2012 wersja polska

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3426 PN-EN 14353+A1:2010 wersja angielska

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, 

wymagania i metody badań

3427 PN-EN 14358:2016-08 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Obliczanie i weryfikacja 

wartości charakterystycznych

3428 PN-EN 14358:2007 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Określanie 5-% kwantyli 

wartości charakterystycznych i akceptowane kryteria 

dla próbek

3429 PN-EN 14366:2006 wersja polska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od 

instalacji kanalizacyjnych

3430 PN-EN 14366:2005 wersja angielska Pomiary laboratoryjne hałasu instalacji wodnej

3431 PN-EN 14367:2005 wersja angielska

Urządzenia zabezpieczające przed przepływem 

zwrotnym nie regulowane ze strefą zróżnicowanego 

ciśnienia -- Rodzina C, typ A

3432 PN-EN 14374:2005 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Fornir klejony warstwowo 

(LVL) -- Wymagania

3433 PN-EN 14374:2005 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Fornir klejony warstwowo -- 

Wymagania



3434 PN-EN 14383-1:2008 wersja polska

Zapobieganie przestępczości -- Planowanie 

przestrzenne i projektowanie budowlane -- Część 1: 

Terminologia

3435 PN-EN 14383-1:2006 wersja angielska

Zapobieganie przestępczości -- Planowanie 

urbanistyczne i projektowanie budynków -- Część 1: 

Terminologia

3436 PN-EN 14394:2006 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi - o mocy nominalnej do 10MW i 

maksymalnej temperaturze pracy 110 stopni C

3437 PN-EN 14394+A1:2010 wersja polska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Moc nominalna nieprzekraczająca 

10 MW i maksymalna temperatura robocza 110 C

3438 PN-EN 14394+A1:2008 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze z palnikami 

nadmuchowymi -- Nominalna moc do 10 MW i 

maksymalna temperatura pracy 110 C

3439 PN-EN 14406:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

współczynnika rozszerzalności i ocena rozszerzalności

3440 PN-EN 14411:2016-09 wersja polska

Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, 

właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych i znakowanie

3441 PN-EN 14411:2016-09 wersja angielska

Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, 

właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych i znakowanie

3442 PN-EN 14411:2013-04 wersja niemiecka
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

właściwości, ocena zgodności i znakowanie

3443 PN-EN 14411:2013-04 wersja francuska
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

właściwości, ocena zgodności i znakowanie

3444 PN-EN 14411:2013-04 wersja polska
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

właściwości, ocena zgodności i znakowanie

3445 PN-EN 14411:2013-04 wersja angielska
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

3446 PN-EN 14411:2013-04/Ap1:2014-09 wersja angielska
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

3447 PN-EN 14411:2009 wersja polska
Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie

3448 PN-EN 14411:2007 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie

3449 PN-EN 14411:2005 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie

3450 PN-EN 14428:2015-07 wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badań

3451 PN-EN 14428:2006 wersja polska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badań

3452 PN-EN 14428:2005 wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalne i 

metody badania

3453 PN-EN 14428+A1:2008 wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i 

metody badań

3454 PN-EN 14437:2005 wersja angielska

Określanie odporności na odrywanie dachówek 

ceramicznych i cementowych -- Metoda badania 

systemu pokrycia



3455 PN-EN 14451:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze 

próżni DN 8 do DN 80 -- Rodzina D, typ A

3456 PN-EN 14452:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacz 

na przewodzie z otworem napowietrzającym i 

elementem ruchomym DN 10 do DN 20 -- Rodzina D, 

typ B

3457 PN-EN 14453:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacz 

na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym 

DN 10 do DN 20 -- Rodzina D, typ C

3458 PN-EN 14454:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Izolator 

przepływów zwrotnych na przyłącze do węża DN 15 

do DN 32 -- Rodzina H, typ A

3459 PN-EN 14455:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Zawór z 

ciśnieniowym wlotem powietrza DN 15 do DN 50 -- 

Rodzina L, typ A i typ B

3460 PN-EN 14459:2016-03 wersja angielska

Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i 

urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- 

Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- 

Metody klasyfikacji i oceny

3461 PN-EN 14459:2007 wersja angielska

Sposób oceny ryzyka stosowania elementów 

elektronicznych w układach sterowania palnikami 

gazowymi i urządzeniami spalającymi gaz

3462 PN-EN 14459:2007/AC:2010 wersja angielska

Sposób oceny ryzyka stosowania elementów 

elektronicznych w układach sterowania palnikami 

gazowymi i urządzeniami spalającymi gaz

3463 PN-EN 14459:2007/AC:2008 wersja angielska

Sposób oceny ryzyka stosowania elementów 

elektronicznych w układach sterowania palnikami 

gazowymi i urządzeniami spalającymi gaz

3464 PN-EN 14471:2014-02 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z kanałami 

wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i 

badania

3465 PN-EN 14471:2007 wersja polska

Kominy -- Systemy kominowe z kanałami 

wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i 

badania

3466 PN-EN 14471:2005 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z kanałami 

spalinowymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i 

metody badań

3467 PN-EN 14471+A1:2015-02 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z kanałami 

wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i 

badania

3468 PN-EN 14474:2005 wersja angielska
Prefabrykaty betonowe -- Wiórobeton -- Wymagania 

i metody badań

3469 PN-EN 14487-1:2007 wersja polska
Beton natryskowy -- Część 1: Definicje, wymagania i 

zgodność



3470 PN-EN 14487-1:2006 wersja angielska
Beton natryskowy -- Część 1: Definicje, wymagania i 

zgodność

3471 PN-EN 14487-2:2007 wersja polska Beton natryskowy -- Część 2: Wykonywanie

3472 PN-EN 14487-2:2006 wersja angielska Beton natryskowy -- Część 2: Wykonywanie

3473 PN-EN 14488-1:2008 wersja polska
Badanie betonu natryskowego -- Część 1: Pobieranie 

próbek mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

3474 PN-EN 14488-1:2005 wersja angielska
Badanie betonu natryskowego -- Pobieranie próbek 

mieszanki i stwardniałego betonu

3475 PN-EN 14488-2:2007 wersja polska

Badanie betonu natryskowego -- Część 2: 

Wytrzymałość na ściskanie młodego betonu 

natryskowego

3476 PN-EN 14488-2:2006 wersja angielska

Badanie betonu natryskowego -- Część 2: 

Wytrzymałość na ściskanie młodego betonu 

natryskowego

3477 PN-EN 14488-3:2008 wersja polska

Badanie betonu natryskowego -- Część 3: 

Wytrzymałość na zginanie (przy pierwszym piku, 

maksymalna i resztkowa) próbek beleczkowych 

zbrojonych włóknami

3478 PN-EN 14488-3:2006 wersja angielska

Badanie betonu natryskowego -- Część 3: 

Wytrzymałość na zginanie (pierwszy pik, 

wytrzymałość doraźna i szczątkowa) próbek 

beleczkowych zbrojonych włóknem

3479 PN-EN 14488-4:2008 wersja polska

Badanie betonu natryskowego -- Część 4: 

Wytrzymałość złącza w odwiertach przy 

bezpośrednim rozciąganiu

3480 PN-EN 14488-4:2005 wersja angielska

Badanie betonu natryskowego -- Część 4: 

Wytrzymałość łączenia w rdzeniach przy 

bezpośrednim rozciąganiu

3481 PN-EN 14488-4+A1:2009 wersja polska

Badanie betonu natryskowego -- Część 4: 

Wytrzymałość złącza w odwiertach przy 

bezpośrednim rozciąganiu

3482 PN-EN 14488-4+A1:2008 wersja angielska

Badanie betonu natryskowego -- Część 4: 

Wytrzymałość złącza w odwiertach przy 

bezpośrednim rozciąganiu

3483 PN-EN 14488-5:2008 wersja polska

Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie 

zdolności pochłaniania energii przez próbki płyt 

zbrojonych włóknami

3484 PN-EN 14488-5:2006 wersja angielska

Badanie betonu natryskowego -- Część 5: Oznaczanie 

zdolności absorbowania energii w próbkach płyt 

zbrojonych włóknem

3485 PN-EN 14488-6:2008 wersja polska
Badanie betonu natryskowego -- Część 6: Grubość 

warstwy betonu na podłożu

3486 PN-EN 14488-6:2006 wersja angielska
Badanie betonu natryskowego -- Część 6: Grubość 

warstwy betonu na podłożu

3487 PN-EN 14488-7:2007 wersja polska
Badanie betonu natryskowego -- Część 7: Zawartość 

włókien w betonie zbrojonym włóknami

3488 PN-EN 14488-7:2006 wersja angielska
Badanie betonu natryskowego -- Część 7: Zawartość 

włókien w betonie zbrojonym włóknem

3489 PN-EN 14496:2017-08 wersja angielska

Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej 

i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań



3490 PN-EN 14496:2007 wersja polska

Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej 

i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań

3491 PN-EN 14496:2006 wersja angielska

Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w 

izolacji cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowo-

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 

badań

3492 PN-EN 14497:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

stabilności filtrowania

3493 PN-EN 14497:2005/AC:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

stabilności filtrowania

3494 PN-EN 14498:2005 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Zmiany objętości i 

masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w 

powietrzu i przechowywania w wodzie

3495 PN-EN 14500:2008 wersja angielska
Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- 

Metody badań i obliczeń

3496 PN-EN 14501:2005 wersja angielska
Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- 

Właściwości eksploatacyjne i klasyfikacja

3497 PN-EN 14506:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- 

Automatyczny przełącznik -- Rodzina H, typ C

3498 PN-EN 14509:2013-12 wersja angielska

Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty 

warstwowe z dwustronną okładziną metalową -- 

Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

3499 PN-EN 14509:2010 wersja polska

Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty 

warstwowe z dwustronną okładziną metalową -- 

Wyroby fabryczne -- Specyfikacje

3500 PN-EN 14509:2007 wersja angielska

Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 

termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy 

-- Wyroby produkowane fabrycznie -- Właściwości

3501 PN-EN 14509:2007/AC:2009 wersja angielska

Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 

termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy 

-- Wyroby produkowane fabrycznie -- Właściwości

3502 PN-EN 14511-1:2014-02 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

3503 PN-EN 14511-2:2014-02 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia -- Część 2: Warunki badań

3504 PN-EN 14511-3:2013-12 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia -- Część 3: Metody badań

3505 PN-EN 14511-4:2014-02 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, 

znakowanie i instrukcje
3506 PN-EN 14516:2015-11 wersja angielska Wanny do użytku domowego



3507 PN-EN 14516:2008 wersja polska Wanny do użytku domowego

3508 PN-EN 14516:2008/Ap1:2009 wersja polska Wanny do użytku domowego

3509 PN-EN 14516:2006 wersja angielska Wanny do użytku domowego

3510 PN-EN 14516+A1:2012 wersja polska Wanny do użytku domowego

3511 PN-EN 14516+A1:2010 wersja angielska Wanny do użytku domowego

3512 PN-EN 14518:2005 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i 

wzorcowanie pasywnych belek chłodzących

3513 PN-EN 14527:2016-08 wersja angielska Brodziki natryskowe do użytku domowego

3514 PN-EN 14527:2008 wersja polska Brodziki natryskowe do użytku domowego

3515 PN-EN 14527:2006 wersja angielska Brodziki do użytku domowego

3516 PN-EN 14527+A1:2012 wersja polska Brodziki natryskowe do użytku domowego

3517 PN-EN 14527+A1:2010 wersja angielska Brodziki natryskowe do użytku domowego

3518 PN-EN 14528:2015-09 wersja angielska Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań

3519 PN-EN 14528:2009 wersja polska Bidety -- Wymagania funkcjonalne i metody badań

3520 PN-EN 14528:2007 wersja angielska
Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody 

badania

3521 PN-EN 14528:2005 wersja angielska Bidety -- Wymagania funkcjonalne i metody badań

3522 PN-EN 14545:2011 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Łączniki typu wkładek i 

pierścieni -- Wymagania

3523 PN-EN 14545:2008 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Złącza typu wkładek -- 

Wymagania

3524 PN-EN 14566:2009 wersja polska

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 

badań

3525 PN-EN 14566+A1:2012 wersja polska

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 

badań

3526 PN-EN 14566+A1:2010 wersja angielska

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 

badań

3527 PN-EN 14575:2007 wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Metoda przesiewowa 

wyznaczania odporności na utlenianie

3528 PN-EN 14575:2005 wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Metoda badania do 

wyznaczania odporności na utlenianie

3529 PN-EN 14579:2005 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

prędkości rozchodzenia się dźwięku

3530 PN-EN 14579:2005 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

prędkości rozchodzenia się dźwięku

3531 PN-EN 14580:2006 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

statycznego modułu sprężystości

3532 PN-EN 14580:2005 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

statycznego modułu sprężystości

3533 PN-EN 14581:2006 wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej

3534 PN-EN 14581:2005 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej

3535 PN-EN 14592:2011 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Łącznik trzpieniowe -- 

Wymagania



3536 PN-EN 14592:2008 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Łączniki typu 

sworzniowego -- Wymagania

3537 PN-EN 14592+A1:2012 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- 

Wymagania

3538 PN-EN 14597:2005 wersja angielska

Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki 

temperatury systemów wytwarzania ciepła 

(systemów centralnego ogrzewania)

3539 PN-EN 14600:2009 wersja polska

Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności -- 

Wymagania i klasyfikacja

3540 PN-EN 14600:2005 wersja angielska

Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami 

dotyczącymi odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności -- Wymagania i klasyfikacja

3541 PN-EN 14608:2006 wersja polska
Okna -- Oznaczanie odporności na obciążenia w 

płaszczyźnie skrzydła

3542 PN-EN 14608:2005 wersja angielska
Okna -- Oznaczanie odporności na obciążenia w 

płaszczyźnie skrzydła (Racking)

3543 PN-EN 14609:2006 wersja polska
Okna -- Oznaczanie odporności na skręcanie 

statyczne

3544 PN-EN 14609:2005 wersja angielska
Okna -- Oznaczanie odporności na skręcanie 

statyczne

3545 PN-EN 14617-1:2013-08 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 1: 

Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości

3546 PN-EN 14617-1:2009 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 1: 

Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości

3547 PN-EN 14617-1:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 1: 

Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości

3548 PN-EN 14617-2:2016-07 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 2: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

3549 PN-EN 14617-2:2008 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 2: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

3550 PN-EN 14617-2:2005 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 2: 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

3551 PN-EN 14617-4:2012 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 4: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

3552 PN-EN 14617-4:2010 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 4: 

Oznaczanie odporności na ścieranie

3553 PN-EN 14617-4:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 4: 

Oznaczanie odporności na abrazję

3554 PN-EN 14617-5:2012 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 5: 

Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie

3555 PN-EN 14617-5:2010 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 5: 

Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie

3556 PN-EN 14617-5:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 5: 

Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie



3557 PN-EN 14617-6:2012 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 6: 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

3558 PN-EN 14617-6:2009 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 6: 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

3559 PN-EN 14617-6:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 6: 

Oznaczanie odporności na szok termiczny

3560 PN-EN 14617-8:2009 wersja polska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 8: 

Oznaczanie odporności na zamocowanie (otwór na 

kołek)

3561 PN-EN 14617-8:2007 wersja angielska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 8: 

Oznaczanie odporności na zamocowanie (otwór na 

kołek)

3562 PN-EN 14617-9:2010 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 9: 

Oznaczanie odporności na uderzenie

3563 PN-EN 14617-9:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 9: 

Oznaczanie odporności na uderzenie

3564 PN-EN 14617-10:2012 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

10: Oznaczanie odporności chemicznej

3565 PN-EN 14617-10:2010 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

10: Oznaczanie odporności chemicznej

3566 PN-EN 14617-10:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

10: Oznaczanie odporności chemicznej

3567 PN-EN 14617-11:2010 wersja polska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

11: Oznaczanie współczynnika liniowej 

rozszerzalności cieplnej

3568 PN-EN 14617-11:2005 wersja angielska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

11: Oznaczanie współczynnika liniowej 

rozszerzalności cieplnej

3569 PN-EN 14617-12:2012 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

12: Oznaczanie stabilności wymiarów

3570 PN-EN 14617-12:2010 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

12: Oznaczanie stabilności wymiarów

3571 PN-EN 14617-12:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

12: Oznaczanie stabilności wymiarowej

3572 PN-EN 14617-13:2013-07 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

13: Oznaczanie rezystywności elektrycznej

3573 PN-EN 14617-13:2009 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

13: Oznaczanie rezystywności elektrycznej

3574 PN-EN 14617-13:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

13: Oznaczanie oporności elektrycznej

3575 PN-EN 14617-15:2009 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

15: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

3576 PN-EN 14617-15:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

15: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

3577 PN-EN 14617-16:2010 wersja polska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

16: Oznaczanie wymiarów, właściwości 

geometrycznych i jakości powierzchni płytek 

modułowych



3578 PN-EN 14617-16:2005 wersja angielska

Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 

16: Oznaczanie wymiarów, właściwości 

geometrycznych i powierzchni

3579 PN-EN 14618:2009 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Terminologia i 

klasyfikacja

3580 PN-EN 14618:2006 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Terminologia i 

klasyfikacja

3581 PN-EN 14618:2005 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Terminologia i 

klasyfikacja

3582 PN-EN 14622:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z przelewem o przepływie kołowym 

(ograniczonym) -- Rodzina A, typ F

3583 PN-EN 14623:2005 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa 

powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju 

kołowym (sprawdzanym metodą badania lub 

pomiaru) -- Rodzina A, typ G

3584 PN-EN 14629:2008 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

zawartości chlorków w betonie

3585 PN-EN 14629:2007 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

zawartości chlorków w betonie

3586 PN-EN 14630:2007 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie 

metodą fenoloftaleinową

3587 PN-EN 14630:2007 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie 

głębokości karbonatyzacji w betonie metodą 

fenolftaleinową

3588 PN-EN 14637:2007 wersja angielska

Okucia budowlane -- Sterowane elektrycznie systemy 

przytrzymywania otwarcia do drzwi 

przeciwpożarowych/dymoszczelnych -- Wymagania, 

metody badań, stosowanie i konserwacja

3589 PN-EN 14647:2007 wersja polska
Cement glinowo-wapniowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3590 PN-EN 14647:2007/AC:2007 wersja polska
Cement glinowo-wapniowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3591 PN-EN 14647:2006 wersja angielska
Cement glinowo-wapniowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3592 PN-EN 14648:2009 wersja polska
Okucia budowlane -- Okucia do okiennic -- 

Wymagania i metody badań

3593 PN-EN 14648:2007 wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okiennic -- 

Wymagania i metody badań

3594 PN-EN 14649:2005 wersja angielska

Prefabrykaty z betonu -- Metoda badania 

zachowania wytrzymałości włókien szklanych w 

cemencie i betonie (metoda badania SIC)

3595 PN-EN 14650:2005 wersja angielska

Prefabrykaty z betonu -- Ogólne wymagania dla 

zakładowej kontroli produkcji betonu zbrojonego 

włóknem stalowym



3596 PN-EN 14651:2005 wersja angielska

Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)

3597 PN-EN 14651+A1:2007 wersja angielska

Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)

3598 PN-EN 14652:2006 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia membranowe -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3599 PN-EN 14652+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia membranowe -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3600 PN-EN 14688:2015-09 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania 

funkcjonalności i metody badań

3601 PN-EN 14688:2009 wersja polska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania 

funkcjonalne i metody badań

3602 PN-EN 14688:2007 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania 

funkcjonalne i metody badań

3603 PN-EN 14691:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie kompatybilności w 

badaniach cieplnych

3604 PN-EN 14691:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie kompatybilności w 

badaniach cieplnych

3605 PN-EN 14692:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie odporności na 

mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną 

zagęszczaniu

3606 PN-EN 14692:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie odporności na 

mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną 

zagęszczaniu

3607 PN-EN 14693:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie zachowania wyrobów 

asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-

asfaltowej



3608 PN-EN 14693:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów 

mostowych i innych powierzchni betonowych 

przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie 

zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania 

mieszanki mineralno-asfaltowej

3609 PN-EN 14694:2017-05 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie odporności na 

ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie 

uszkodzenia

3610 PN-EN 14694:2005 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja 

wodochronna betonowych obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Określanie odporności na 

ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie 

uszkodzenia

3611 PN-EN 14695:2012 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej 

betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości

3612 PN-EN 14695:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej 

betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i 

innych powierzchni betonowych przeznaczonych do 

ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości

3613 PN-EN 14706:2013-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury stosowania

3614 PN-EN 14706:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury stosowania

3615 PN-EN 14706:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury pracy

3616 PN-EN 14707:2013-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury stosowania otulin

3617 PN-EN 14707:2006 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury stosowania otulin

3618 PN-EN 14707:2006 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury pracy wstępnie przygotowanej izolacji 

rur

3619 PN-EN 14707+A1:2007 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 

instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej 

temperatury stosowania otulin
3620 PN-EN 14716:2008 wersja polska Sufity napinane -- Wymagania i metody badań

3621 PN-EN 14716:2005 wersja angielska Sufity napinane -- Wymagania i metody badań



3622 PN-EN 14721:2005 wersja angielska

Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym 

i stwardniałym betonie

3623 PN-EN 14721+A1:2007 wersja angielska

Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym 

i stwardniałym betonie

3624 PN-EN 14733:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Emulsje asfaltowe, 

asfalty fluksowane i asfalty upłynnione -- Zakładowa 

kontrola produkcji

3625 PN-EN 14733:2005 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Emulsje asfaltowe, 

asfalty fluksowane, asfalty upłynnione -- Kontrola 

produkcji przemysłowej

3626 PN-EN 14733+A1:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zakładowa kontrola 

produkcji emulsji asfaltowych, asfaltów 

fluksowanych i asfaltów upłynnionych

3627 PN-EN 14733+A1:2010 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Emulsje asfaltowe, 

asfalty fluksowane i asfalty upłynnione -- Zakładowa 

kontrola produkcji

3628 PN-EN 14743:2006 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Zmiękczacze -- Wymagania dotyczące użytkowania, 

bezpieczeństwa i badania

3629 PN-EN 14743+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Zmiękczacze -- Wymagania dotyczące użytkowania, 

bezpieczeństwa i badania

3630 PN-EN 14759:2005 wersja angielska
Żaluzje -- Izolacyjność akustyczna odnosząca się do 

dźwięków powietrznych -- Wyrażanie osiągów

3631 PN-EN 14769:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone 

starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w 

komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)

3632 PN-EN 14769:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone 

starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w 

komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)

3633 PN-EN 14769:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone 

starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w 

komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)

3634 PN-EN 14769:2006 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone 

starzenie długoterminowe metodą pojemnika 

starzenia ciśnieniowego (PAV)

3635 PN-EN 14770:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia 

fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)

3636 PN-EN 14770:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia 

fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)

3637 PN-EN 14770:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 

zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia 

fazowego w reometrze dynamicznego ścinania (DSR)

3638 PN-EN 14770:2006 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie modułu 

zespolonego ścinania i kąta przesunięcia fazowego w 

reometrze dynamicznego ścinania (DSR)



3639 PN-EN 14771:2012 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności 

pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki 

(BBR)

3640 PN-EN 14771:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności 

pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki 

(BBR)

3641 PN-EN 14771:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności 

pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki 

(BBR)

3642 PN-EN 14771:2005 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu 

sprężystego -- Reometr giętkiej belki (BBR)

3643 PN-EN 14782:2008 wersja polska

Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, 

okładzin zewnętrznych i wewnętrznych -- 

Charakterystyka wyrobu i wymagania

3644 PN-EN 14782:2006 wersja angielska

Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, 

zewnętrznych okładzin i wewnętrznych wykładzin -- 

Charakterystyka wyrobu i wymagania

3645 PN-EN 14783:2013-07 wersja angielska

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 

powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin 

wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i 

wymagania

3646 PN-EN 14783:2008 wersja polska

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 

powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin 

wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i 

wymagania

3647 PN-EN 14783:2006 wersja angielska

Podparte na całej powierzchni płyty metalowe i 

taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć 

dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin 

wewnętrznych -- Specyfikacja wyrobu i wymagania

3648 PN-EN 14799:2007 wersja angielska
Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza -- 

Terminologia

3649 PN-EN 14812:2006 wersja angielska

Urządzenie do uzdatniania wody w budynkach -- 

Systemy dozowania chemikaliów -- Systemy 

dozowania z wstępną nastawą -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3650 PN-EN 14812+A1:2007 wersja angielska

Urządzenie do uzdatniania wody w budynkach -- 

Systemy dozowania chemikaliów -- Systemy 

dozowania z wstępną nastawą -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3651 PN-EN 14825:2016-08 wersja angielska

Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy 

ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do 

grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach 

niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności 

sezonowej



3652 PN-EN 14825:2014-02 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego 

obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

3653 PN-EN 14825:2012 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze 

sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania 

i chłodzenia -- Badanie i charakterystyki przy 

częściowym obciążeniu
3654 PN-EN 14843:2009 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Schody

3655 PN-EN 14843:2007 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Schody

3656 PN-EN 14844:2008 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

3657 PN-EN 14844:2006 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

3658 PN-EN 14844+A1:2010 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

3659 PN-EN 14844+A1:2009 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

3660 PN-EN 14844+A2:2012 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

3661 PN-EN 14845-1:2008 wersja polska
Metody badania włókien w betonie -- Część 1: 

Betony wzorcowe

3662 PN-EN 14845-1:2007 wersja angielska
Metody badania włókien w betonie -- Część 1: 

Betony wzorcowe

3663 PN-EN 14845-2:2007 wersja polska
Metody badania włókien w betonie -- Część 2: Efekt 

oddziaływania na beton

3664 PN-EN 14845-2:2006 wersja angielska
Metody badania włókien w betonie -- Część 2: Efekt 

oddziaływania na beton

3665 PN-EN 14846:2010 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki i zaczepy 

elektromechaniczne -- Wymagania i metody badań

3666 PN-EN 14846:2008 wersja angielska

Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki 

elektromechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania 

i metody badań

3667 PN-EN 14889-1:2007 wersja polska
Włókna do betonu -- Część 1: Włókna stalowe -- 

Definicje, wymagania i zgodność

3668 PN-EN 14889-1:2006 wersja angielska
Włókna do betonu -- Część 1: Włókna stalowe -- 

Definicje, wymagania i zgodność

3669 PN-EN 14889-2:2007 wersja polska
Włókna do betonu -- Część 2: Włókna polimerowe -- 

Definicje, wymagania i zgodność

3670 PN-EN 14889-2:2006 wersja angielska
Włókna do betonu -- Część 2: Włókna polimerowe -- 

Definicje, wymagania i zgodność

3671 PN-EN 14891:2017-03 wersja angielska

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w 

postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane 

klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 

klasyfikacja i znakowanie

3672 PN-EN 14891:2012 wersja angielska

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w 

postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane 

klejami -- Wymagania, metody badań, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

3673 PN-EN 14891:2012/AC:2012 wersja angielska

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w 

postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane 

klejami -- Wymagania, metody badań, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

3674 PN-EN 14891:2009 wersja polska

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w 

postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane 

klejami -- Wymagania, metody badań, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie



3675 PN-EN 14891:2009/AC:2009 wersja polska

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w 

postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane 

klejami -- Wymagania, metody badań, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

3676 PN-EN 14891:2008 wersja angielska

Produkty ciekłe nieprzepuszczające wody stosowane 

pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych -- 

Wymagania, metody badania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

3677 PN-EN 14891:2008/AC:2009 wersja angielska

Produkty ciekłe nieprzepuszczające wody stosowane 

pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych -- 

Wymagania, metody badania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

3678 PN-EN 14891:2008/AC:2008 wersja angielska

Produkty ciekłe nieprzepuszczające wody stosowane 

pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych -- 

Wymagania, metody badania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie

3679 PN-EN 14895:2009 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Stabilizacja lepiszczy z 

emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych i 

fluksowanych

3680 PN-EN 14895:2006 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Stabilizacja lepiszczy z 

emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych i 

fluksowanych

3681 PN-EN 14896:2006 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar lepkości 

dynamicznej emulsji asfaltowych -- Metoda 

wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem

3682 PN-EN 14897:2006 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia stosujące rtęciowe niskociśnieniowe 

promienniki ultrafioletowe -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3683 PN-EN 14897+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia stosujące rtęciowe niskociśnieniowe 

promienniki ultrafioletowe -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3684 PN-EN 14898:2006 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry z masą aktywną -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3685 PN-EN 14898+A1:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Filtry z masą aktywną -- Wymagania dotyczące 

użytkowania, bezpieczeństwa i badania

3686 PN-EN 14908-5:2009 wersja polska

Otwarta transmisja danych w automatyzacji 

budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- 

Protokół sieci sterowania -- Część 5: Implementacja

3687 PN-EN 14908-6:2015-02 wersja angielska

Otwarta transmisja danych w automatyzacji 

budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- 

Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy 

aplikacyjne

3688 PN-EN 14908-6:2010 wersja angielska

Otwarta wymiana danych w automatyzacji 

budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- 

Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy 

aplikacyjne



3689 PN-EN 14909:2012 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości

3690 PN-EN 14909:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości

3691 PN-EN 14909:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości

3692 PN-EN 14933:2007 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby 

wypełniające do zastosowań w budownictwie 

lądowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3693 PN-EN 14934:2007 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby 

wypełniające do zastosowań w budownictwie 

lądowym i wodnym -- Wyroby z ekstrudowanej 

pianki polistyrenowej (XPS) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacja

3694 PN-EN 14944-3:2008 wersja angielska

Wpływ wyrobów cementowych na wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metody 

badań -- Część 3: Migracja substancji z 

produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych

3695 PN-EN 14963:2006 wersja angielska
Pokrycia dachowe -- Podnoszone ciągłe naświetla z 

tworzywa -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań

3696 PN-EN 14964:2008 wersja polska
Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe -- 

Definicje i właściwości

3697 PN-EN 14964:2007 wersja angielska
Sztywne podłoża do nieciągłych pokryć dachowych -- 

Definicje i właściwości

3698 PN-EN 14967:2007 wersja polska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- 

Definicje i właściwości

3699 PN-EN 14967:2006 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 

asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- 

Definicje i właściwości

3700 PN-EN 14975+A1:2010 wersja angielska
Drabiny strychowe -- Wymagania, oznaczenie i 

badanie

3701 PN-EN 14989-1:2009 wersja polska

Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych 

kominów i kanałów doprowadzających powietrze, 

wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych 

do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 1: 

Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominów 

przeznaczonych do urządzeń gazowych typu C6

3702 PN-EN 14989-1:2007 wersja angielska

Kominy -- Wymagania i metody badań kominów 

metalowych i kanałów powietrznych do urządzeń 

grzewczych z zamkniętą komorą spalania -- Część 1: 

Pionowe końcówki do urządzeń typu C6



3703 PN-EN 14989-2:2009 wersja polska

Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych 

kominów i kanałów doprowadzających powietrze, 

wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych 

do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 2: 

Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do 

zamkniętych komór spalania

3704 PN-EN 14989-2:2008 wersja angielska

Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń 

z zamkniętą komorą spalania -- Wymagania i metody 

badań -- Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do 

indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą 

spalania
3705 PN-EN 14991:2010 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów

3706 PN-EN 14991:2007 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów

3707 PN-EN 14992:2010 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

3708 PN-EN 14992:2007 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

3709 PN-EN 14992+A1:2012 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

3710 PN-EN 15001-1:2009 wersja polska

Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji 

gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar 

dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla 

instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 

1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące 

projektowania, materiałów, budowy, kontroli i 

badania

3711 PN-EN 15001-1:2009 wersja angielska

Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji 

gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara 

dla przemysłu, handlu i nieprzemysłowych instalacji 

gazowych -- Część 1: Szczegółowe wymagania 

funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, 

konstrukcji, inspekcji i badania

3712 PN-EN 15001-2:2011 wersja polska

Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji 

gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar 

dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla 

instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 

2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące 

uruchomienia, użytkowania i konserwacji

3713 PN-EN 15001-2:2009 wersja angielska

Systemy dostawy gazu -- Układ rurowy instalacji 

gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara 

dla przemysłu, handlu i niedomowych instalacji gazu -

- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne 

dotyczące uruchomienia, użytkowania i utrzymania

3714 PN-EN 15012:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -

- Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków 

wewnątrz konstrukcji budowli -- Właściwości 

użytkowe rur, kształtek i ich połączeń

3715 PN-EN 15026:2008 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

komponentów budowlanych i elementów budynku -- 

Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocą 

symulacji komputerowej



3716 PN-EN 15026:2007 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

komponentów budowlanych i elementów budynku -- 

Oszacowanie transportu wilgoci za pomocą symulacji 

komputerowej
3717 PN-EN 15027:2007 wersja angielska Przenośne piły do murów -- Bezpieczeństwo

3718 PN-EN 15027+A1:2009 wersja polska
Przenośne piły do ścian i piły linowe do stosowania w 

budownictwie -- Bezpieczeństwo

3719 PN-EN 15027+A1:2009 wersja angielska Przenośne piły do murów -- Bezpieczeństwo

3720
PN-EN 15027+A1:2009/Ap1:2013-06 wersja 

angielska
Przenośne piły do murów -- Bezpieczeństwo

3721 PN-EN 15035:2007 wersja angielska
Kotły grzewcze -- Wymagania dotyczące kotłów z 

zamkniętą komorą spalania, o mocy do 70kW

3722 PN-EN 15036-1:2006 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Przepisy dotyczące badań emisji 

hałasu z wytwornic ciepła -- Część 1: Emisja hałasu z 

wytwornic ciepła w miejscu ich zainstalowania

3723 PN-EN 15036-2:2006 wersja angielska

Kotły grzewcze -- Przepisy dotyczące badań emisji 

hałasu z wytwornic ciepła -- Część 2: Emisja hałasu 

spalin na wylocie z wytwornic ciepła

3724 PN-EN 15037-1:2011 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 1: Belki

3725 PN-EN 15037-1:2011/Ap1:2012 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 1: Belki

3726 PN-EN 15037-1:2008 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 1: Belki

3727 PN-EN 15037-2:2009 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

3728 PN-EN 15037-2+A1:2011 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

3729 PN-EN 15037-2+A1:2011 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

3730 PN-EN 15037-3:2009 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne

3731 PN-EN 15037-3+A1:2011 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne

3732 PN-EN 15037-3+A1:2011 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne

3733 PN-EN 15037-4:2010 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe

3734 PN-EN 15037-4+A1:2013-10 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 4: Pustaki styropianowe

3735 PN-EN 15037-4+A1:2013-10 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe

3736
PN-EN 15037-4+A1:2013-10/Ap1:2015-12 wersja 

angielska

Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe



3737 PN-EN 15037-5:2013-10 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe -- Część 5: Lekkie bloki szalunkowe

3738 PN-EN 15050:2010 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Elementy mostów

3739 PN-EN 15050:2007 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy mostów

3740 PN-EN 15050+A1:2012 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy mostów

3741 PN-EN 15057:2006 wersja angielska
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Metoda 

badania odporności na uderzenie

3742 PN-EN 15069:2010 wersja polska

Zabezpieczające zawory przyłączeniowe do giętkich 

przewodów metalowych stosowane do przyłączania 

domowych urządzeń zasilanych paliwem gazowym

3743 PN-EN 15069:2008 wersja angielska

Zabezpieczające zawory przyłączeniowe do giętkich 

przewodów metalowych stosowane do przyłączenia 

domowych urządzeń zasilanych paliwem gazowym

3744 PN-EN 15080-8:2010 wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Część 8: Belki

3745 PN-EN 15080-8:2009 wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Część 8: Belki

3746 PN-EN 15080-12:2011 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Część 12: Ściany nośne z 

elementów murowych

3747 PN-EN 15091:2014-02 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Armatura sanitarna otwierana 

i zamykana elektronicznie

3748 PN-EN 15091:2007 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Armatura sanitarna otwierana 

i zamykana elektronicznie

3749 PN-EN 15091:2007/AC:2007 wersja angielska
Armatura sanitarna -- Armatura sanitarna otwierana 

i zamykana elektronicznie

3750 PN-EN 15092:2008 wersja angielska

Zawory w budynkach -- Zawory mieszające na 

zasilaniu instalacji ciepłej wody -- Badania i 

wymagania

3751 PN-EN 15096:2008 wersja angielska

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do 

picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze 

próżni na przyłącze do węża -- Od DN 15 do DN 25 

włącznie Rodzina H, typ B i typ D -- Ogólne 

wymagania techniczne

3752 PN-EN 15101-1:2013-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane 

in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed 

zastosowaniem

3753 PN-EN 15101-2:2013-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane 

in situ -- Część 2: Specyfikacja wyrobów po 

zastosowaniu

3754 PN-EN 15102:2009 wersja polska
Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyroby w postaci 

zwoików i paneli

3755 PN-EN 15102:2007 wersja angielska Tapety dekoracyjne -- Zwoiki i panele

3756 PN-EN 15102+A1:2011 wersja angielska
Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci 

zwoika i panela

3757 PN-EN 15116:2008 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i 

wzorcowanie aktywnych belek chłodzących

3758 PN-EN 15129:2009 wersja angielska Urządzenia antysejsmiczne



3759 PN-EN 15161:2007 wersja angielska
Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Montowanie, użytkowanie, eksploatacja i naprawa

3760 PN-EN 15167-1:2007 wersja polska

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do 

stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie -- Część 1: 

Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

3761 PN-EN 15167-1:2006 wersja angielska

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy 

stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: 

Definicje, wymagania i kryteria zgodności

3762 PN-EN 15167-2:2006 wersja angielska

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy 

stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Ocena zgodności

3763 PN-EN 15183:2007 wersja polska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie ochrony 

przed korozją

3764 PN-EN 15183:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Badanie ochrony 

przed korozją

3765 PN-EN 15184:2006 wersja angielska

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych -- Metody badań -- Przyczepność 

otulonej stali do betonu przy ścinaniu (badanie 

wyrywania)

3766 PN-EN 15191:2010 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Klasyfikacja właściwości 

użytkowych betonu z dodatkiem włókien szklanych

3767 PN-EN 15193:2010 wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia

3768 PN-EN 15193:2010/AC:2010 wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia

3769 PN-EN 15193:2007 wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia

3770 PN-EN 15193-1:2017-08 wersja angielska

Efektywność energetyczna budynków --  Wymagania 

energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: 

Specyfikacje, Moduł M9

3771 PN-EN 15200:2007 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Wielofunkcyjne 

pomieszczenia prysznicowe

3772 PN-EN 15200:2007/AC:2009 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Wielofunkcyjne 

pomieszczenia prysznicowe

3773 PN-EN 15217:2008 wersja polska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metody 

wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji 

energetycznej budynków

3774 PN-EN 15217:2007 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Metody przedstawiania energetycznych właściwości 

użytkowych i certyfikacji energetycznej budynków



3775 PN-EN 15218:2013-12 wersja angielska

Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem 

chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie 

elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia 

pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, 

metody badań i wymagania

3776 PN-EN 15218:2010 wersja polska

Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem 

chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie 

elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia 

pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, 

metody badań i wymagania

3777 PN-EN 15218:2006 wersja angielska

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy ze skraplaczem 

chłodzonym parą i sprężarkami o napędzie 

elektrycznym wykorzystywane do oziębiania -- 

Terminy, definicje, warunki badań i wymagania

3778 PN-EN 15219:2007 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia do usuwania azotanów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz 

badania

3779 PN-EN 15219+A1:2008 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- 

Urządzenia do usuwania azotanów -- Wymagania 

dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz 

badania

3780 PN-EN 15221-1:2012 wersja polska Facility Management -- Część 1: Terminy i definicje

3781 PN-EN 15221-3:2011 wersja angielska
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 3: Wytyczne 

dotyczące jakości w Zarządzaniu Infrastrukturą

3782 PN-EN 15221-4:2011 wersja angielska
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 4: Taksonomia, 

Klasyfikacja i Struktury w Zarządzaniu Infrastrukturą

3783 PN-EN 15221-5:2011 wersja angielska
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 5: Wytyczne 

dotyczące procesów w Zarządzaniu Infrastrukturą

3784 PN-EN 15221-6:2011 wersja angielska
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 6: Pomiar obszaru 

i przestrzeni w Zarządzaniu Infrastrukturą

3785 PN-EN 15221-7:2013-04 wersja angielska
Facility Management -- Część 7: Wytyczne dla 

benchmarkingu

3786 PN-EN 15232:2012 wersja polska

Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ 

automatyzacji, sterowania i technicznego 

zarządzania budynkami

3787 PN-EN 15232:2012 wersja angielska

Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ 

automatyzacji, sterowania i technicznego 

zarządzania budynkami

3788 PN-EN 15232:2008 wersja polska

Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ 

automatyzacji, sterowania i technicznego 

zarządzania budynkami

3789 PN-EN 15232:2007 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Wpływ na automatyzację i sterowanie budynków 

oraz zarządzanie budynkami

3790 PN-EN 15232-1:2017-07 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i 

technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-

4,5,6,7,8,9,10



3791 PN-EN 15239:2010 wersja polska

Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące 

inspekcji systemów wentylacji

3792 PN-EN 15239:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące 

kontroli instalacji wentylacji

3793 PN-EN 15240:2009 wersja polska

Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne inspekcji 

systemów klimatyzacji

3794 PN-EN 15240:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Charakterystyka 

energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące 

kontroli instalacji klimatyzacji

3795 PN-EN 15241:2011 wersja polska

Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat 

energii w budynkach spowodowanych wentylacją i 

infiltracją powietrza

3796 PN-EN 15241:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat 

energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w 

budynkach użyteczności publicznej

3797 PN-EN 15242:2009 wersja polska

Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do 

wyznaczania strumieni objętości powietrza w 

budynkach z uwzględnieniem infiltracji

3798 PN-EN 15242:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do 

określania strumieni objętości powietrza w 

budynkach z uwzględnieniem infiltracji

3799 PN-EN 15243:2011 wersja polska

Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury 

wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach 

wyposażonych w systemy klimatyzacji

3800 PN-EN 15243:2007 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury 

wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach 

wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń

3801 PN-EN 15251:2012 wersja polska

Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego 

dotyczące projektowania i oceny charakterystyki 

energetycznej budynków, obejmujące jakość 

powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, 

oświetlenie i akustykę

3802 PN-EN 15251:2007 wersja angielska

Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące 

warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, 

oświetlenie i hałas

3803 PN-EN 15254-4+A1:2011 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: 

Konstrukcje przeszklone

3804 PN-EN 15254-4+A1:2011 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: 

Konstrukcje przeszklone

3805 PN-EN 15254-5:2010 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: 

Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach 

metalowych

3806 PN-EN 15254-5:2009 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: 

Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach 

metalowych



3807 PN-EN 15254-6:2014-03 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: 

Ściany osłonowe

3808 PN-EN 15254-6:2014-03 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 6: 

Ściany osłonowe

3809 PN-EN 15254-7:2012 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej -- Sufity nienośne -- Część 7: 

Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach 

metalowych

3810 PN-EN 15255:2011 wersja polska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia 

pomieszczenia -- Kryteria ogólne i procedury 

walidacji

3811 PN-EN 15255:2007 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia 

pomieszczenia -- Kryteria podstawowe i procedury 

walidacji

3812 PN-EN 15258:2009 wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian oporowych

3813 PN-EN 15265:2011 wersja polska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zapotrzebowania na energię do 

ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z 

zastosowaniem metod dynamicznych -- Kryteria 

ogólne i procedury walidacji

3814 PN-EN 15265:2007 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zapotrzebowania na energię do 

ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem metod 

dynamicznych -- Kryteria podstawowe i procedury 

walidacji

3815 PN-EN 15269-1:2010 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

1: Wymagania ogólne

3816 PN-EN 15269-1:2010 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

1: Wymagania ogólne

3817 PN-EN 15269-2:2013-03 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych 

stalowych, rozwieranych i wahadłowych



3818 PN-EN 15269-3:2012 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

3: Drewniane, rozwierane i wahadłowe zespoły 

drzwiowe oraz otwieralne okna z ramami 

drewnianymi

3819 PN-EN 15269-5:2014-08 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i 

otwieralnych okien, rozwieranych i wahadłowych, 

przeszklonych, o obramowaniu metalowym

3820 PN-EN 15269-5+A1:2016-11 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 

łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 

5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i 

otwieralnych okien, rozwieranych i wahadłowych, 

przeszklonych, o obramowaniu metalowym

3821 PN-EN 15269-7:2010 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

zestawów drzwiowych i żaluzjowych oraz 

otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć 

budowlanych -- Część 7: Odporność ogniowa 

stalowych przesuwnych zestawów drzwiowych

3822 PN-EN 15269-7:2009 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

zestawów drzwiowych i żaluzjowych oraz 

otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć 

budowlanych -- Część 7: Odporność ogniowa 

stalowych przesuwnych zestawów drzwiowych

3823 PN-EN 15269-10:2011 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

zestawów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 

okien łącznie z elementami okuć budowlanych -- 

Część 10: Odporność ogniowa stalowych zwijanych 

zestawów żaluzjowych

3824 PN-EN 15269-20:2010 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, 

łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: 

Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych 

stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych 

w ramach metalowych



3825 PN-EN 15269-20:2010/Ap1:2013-07 wersja polska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, 

łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: 

Dymoszczelność rozwieranych zestawów drzwiowych 

stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych 

w ramach metalowych

3826 PN-EN 15269-20:2009 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów 

drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, 

łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: 

Dymoszczelność rozwieranych zespołów drzwiowych 

stalowych, drewnianych i profilowych przeszklonych 

w ramach metalowych

3827 PN-EN 15283-1:2009 wersja polska

Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe 

ze zbrojeniem w postaci mat

3828 PN-EN 15283-1:2008 wersja angielska

Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: 

Płyty gipsowe ze wzmocnieniem siatkowym

3829 PN-EN 15283-1+A1:2012 wersja polska

Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe 

ze zbrojeniem w postaci mat

3830 PN-EN 15283-1+A1:2010 wersja angielska

Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: 

Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

3831 PN-EN 15283-2:2009 wersja polska

Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-

włóknowe

3832 PN-EN 15283-2:2008 wersja angielska

Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: 

Płyty gipsowe włókniste

3833 PN-EN 15283-2+A1:2012 wersja polska

Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-

włóknowe

3834 PN-EN 15283-2+A1:2010 wersja angielska

Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 

Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: 

Płyty gipsowo-włóknowe

3835 PN-EN 15285:2011 wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe 

posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

3836 PN-EN 15285:2008 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe 

posadzkowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

3837 PN-EN 15285:2008/AC:2008 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe 

posadzkowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

3838 PN-EN 15286:2013-09 wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty i płytki do 

wykończenia ściany (wewnętrzne i zewnętrzne)

3839 PN-EN 15287-1:2007 wersja angielska

Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie 

do eksploatacji -- Część 1: Kominy przeznaczone do 

urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania



3840 PN-EN 15287-1+A1:2010 wersja angielska

Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie 

do eksploatacji -- Część 1: Kominy przeznaczone do 

urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania

3841 PN-EN 15287-2:2008 wersja angielska

Kominy -- Projektowanie, instalowanie, przekazanie 

do eksploatacji -- Część 2: Kominy przeznaczone do 

urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania

3842 PN-EN 15304:2010 wersja polska
Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

3843 PN-EN 15304:2010 wersja angielska
Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

3844 PN-EN 15304:2008 wersja polska
Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

3845 PN-EN 15304:2007 wersja angielska
Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego

3846 PN-EN 15316-1:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i 

obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, 

M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

3847 PN-EN 15316-1:2009 wersja polska

Systemy ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności 

systemów -- Część 1: Wymagania ogólne

3848 PN-EN 15316-1:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 1: Wymagania ogólne

3849 PN-EN 15316-2:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 2: Instalacje 

przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł 

M3-5, M4-5

3850 PN-EN 15316-2-1:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 2-1: Instalacje emisji 

ciepła

3851 PN-EN 15316-2-3:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 2-3: Instalacje 

rozprowadzania ciepła

3852 PN-EN 15316-3:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 3: Instalacje 

rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), 

Moduł M3-6, M4-6, M8-6



3853 PN-EN 15316-3-1:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 3-1: Instalacje 

centralnej ciepłej wody, charakterystyka 

zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru 

wody)

3854 PN-EN 15316-3-2:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 3-2: Instalacje 

centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie wody

3855 PN-EN 15316-3-3:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i 

sprawności instalacji -- Część 3-3: Instalacje 

centralnej ciepłej wody, przygotowanie wody

3856 PN-EN 15316-4-1:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i 

c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami 

(kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1

3857 PN-EN 15316-4-1:2008 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-1: Źródła ciepła do 

ogrzewania miejscowego, kotły

3858 PN-EN 15316-4-2:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w 

pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, 

Moduł M3-8-2, M8-8-2

3859
PN-EN 15316-4-2:2017-06/AC:2017-12 wersja 

angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w 

pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, 

Moduł M3-8-2, M8-8-2

3860 PN-EN 15316-4-2:2008 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-2: Źródła ciepła do 

ogrzewania miejscowego, instalacje z pompami 

ciepła

3861 PN-EN 15316-4-3:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-3: Źródła ciepła, 

instalacje solarne i fotowoltaiczne, Moduł M3-8-3, 

M8-8-3, M11-8-3

3862 PN-EN 15316-4-3:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-3: Źródła ciepła, 

cieplne instalacje solarne



3863 PN-EN 15316-4-4:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-4: Źródła ciepła, 

wbudowane instalacje kogeneracyjne, Moduł M8-3-

4, M8-8-4, M8-11-4

3864 PN-EN 15316-4-4:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-4: Źródła ciepła do 

ogrzewania, instalacje skojarzone wytwarzania 

energii

3865 PN-EN 15316-4-5:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-5: Ogrzewanie i 

chłodzenie zdalaczynne, Moduł M3-8-5, M4-8-5, M8-

8-5, M11-8-5

3866 PN-EN 15316-4-5:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-5: Źródła ciepła do 

ogrzewania miejscowego, wydajność i sprawność 

systemów ciepłowniczych i dużych instalacji 

ogrzewania

3867 PN-EN 15316-4-6:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-6: Źródła ciepła do 

ogrzewania, systemy fotowoltaiczne

3868 PN-EN 15316-4-7:2009 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-7: Źródła ciepła do 

ogrzewania miejscowego, kotły opalane biomasą

3869 PN-EN 15316-4-8:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-8: Źródła ciepła w 

układach ogrzewania pomieszczeń, ogrzewanie 

powietrzne, instalacje grzewcze promiennikowe z 

uwzględnieniem pieców (miejscowych), Moduł M3-8-

8

3870 PN-EN 15316-4-8:2011 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny 

sprawności instalacji -- Część 4-8: Instalacje 

ogrzewania miejscowego, instalacje ogrzewania 

powietrznego i ogrzewania promiennikowego

3871 PN-EN 15316-4-10:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 4-10: Wiatrowe źródła 

energii, Moduł M11-8-7

3872 PN-EN 15316-5:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację 

i sprawności układu -- Część 5: Ogrzewanie 

pomieszczeń i instalacje magazynowania c.w.u. (bez 

chłodzenia), Moduł M3-7, M8-7

3873 PN-EN 15318:2009 wersja polska Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych

3874 PN-EN 15318:2007 wersja angielska Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych



3875 PN-EN 15319:2009 wersja polska
Ogólne zasady projektowania robót budowlanych z 

zastosowaniem wyrobów gipsowo-włóknowych

3876 PN-EN 15319:2007 wersja angielska
Ogólne założenia projektowania wyrobów 

(gipsowych) z dodatkiem włókien

3877 PN-EN 15322:2013-07 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

asfaltów upłynnionych i fluksowanych

3878 PN-EN 15322:2009 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji 

asfaltów upłynnionych i fluksowanych

3879 PN-EN 15323:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyspieszone 

długoterminowe starzenie/kondycjonowanie metodą 

cylindra obrotowego (RCAT)

3880 PN-EN 15323:2007 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyspieszone 

starzenie długoterminowe metodą obrotowego 

cylindra (RCAT)

3881 PN-EN 15326:2007 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar gęstości i 

ciężaru właściwego -- Metoda piknometru z korkiem 

kapilarnym

3882 PN-EN 15326+A1:2010 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar gęstości i 

gęstości względnej -- Metoda z zastosowaniem 

piknometru z korkiem kapilarnym

3883 PN-EN 15326+A1:2009 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar gęstości i 

ciężaru właściwego -- Metoda piknometru z korkiem 

kapilarnym

3884 PN-EN 15331:2011 wersja angielska
Zasady planowania, zarządzania i nadzorowania prac 

konserwacyjnych w budynkach

3885 PN-EN 15332:2008 wersja angielska
Kotły grzewcze -- Ocena energetyczna zasobników 

ciepłej wody

3886 PN-EN 15334:2007 wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Rozdrobnione żywice 

akrylowe o wysokim stopniu zagęszczenia

3887 PN-EN 15361:2007 wersja angielska

Określenie wpływu zabezpieczenia antykorozyjnego 

na zdolności kotwiące poprzecznych prętów 

zbrojeniowych

3888 PN-EN 15368:2009 wersja polska

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań 

niekonstrukcyjnych: definicje, wymagania i kryteria 

zgodności

3889 PN-EN 15368:2008 wersja angielska

Spoiwa hydrauliczne do zastosowań 

niekonstrukcyjnych; definicje, wymagania i kryteria 

zgodności

3890 PN-EN 15368+A1:2010 wersja polska

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań 

niekonstrukcyjnych -- Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności

3891 PN-EN 15368+A1:2010 wersja angielska

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań 

niekonstrukcyjnych -- Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności

3892 PN-EN 15377-1:2008 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne 

płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i 

chłodzenia -- Część 1: Obliczanie wydajności cieplnej 

i chłodniczej

3893 PN-EN 15377-2:2008 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne 

płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i 

chłodzenia -- Część 2: Projektowanie, wymiarowanie 

i wykonywanie



3894 PN-EN 15377-3:2007 wersja angielska

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne 

płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i 

chłodzenia -- Część 3: Optymalizacja w celu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii

3895 PN-EN 15378:2009 wersja polska
Systemy ogrzewcze w budynkach -- Inspekcje kotłów 

i systemów ogrzewczych

3896 PN-EN 15378:2007 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Kontrola kotłów 

i instalacji ogrzewczych

3897 PN-EN 15378-1:2017-06 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Instalacje 

grzewcze i c.w.u. w budynkach -- Część 1: Kontrola 

kotłów, systemów grzewczych i c.w.u., Moduł M3-

11, M8-11

3898 PN-EN 15378-3:2017-05 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Instalacje 

grzewcze i c.w.u. w budynkach -- Część 3: Pomiar 

zużycia energii, Moduł M3-10, M8-10

3899 PN-EN 15388:2008 wersja angielska

Konglomeraty kamienne -- Płyty i przycinane na 

wymiar wyroby stosowane na blaty kuchenne i 

toaletowe

3900 PN-EN 15417:2012 wersja polska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- 

Specjalne wymagania dotyczące kotłów 

kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu 

cieplnym większym niż 70 kW lecz 

nieprzekraczającym 1 000 kW

3901 PN-EN 15417:2006 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- 

Wymagania szczegółowe dla kotłów 

kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu 

cieplnym większym niż 70 kW lecz 

nieprzekraczającym 1000 kW

3902 PN-EN 15420:2011 wersja angielska

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotły 

typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym większym 

niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW

3903 PN-EN 15422:2008 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Specyfikacja włókien 

szklanych do zbrojenia zapraw i betonów

3904 PN-EN 15423:2008 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia 

powietrza w budynkach

3905 PN-EN 15435:2008 wersja angielska

Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z 

betonu zwykłego i lekkiego -- Cechy wyrobu i 

właściwości użytkowe

3906 PN-EN 15450:2007 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie 

instalacji centralnego ogrzewania z pompami ciepła

3907 PN-EN 15456:2008 wersja angielska
Kotły grzewcze -- Pobór mocy elektrycznej przez 

generatory ciepła -- Ograniczenia -- Pomiary

3908 PN-EN 15459:2008 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w 

budynkach

3909 PN-EN 15459-1:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Procedura ekonomicznej oceny instalacji 

energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury 

obliczeniowe, Moduł M1-14

3910 PN-EN 15498:2008 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiórobetonu -- 

Cechy wyrobu i właściwości użytkowe



3911 PN-EN 15500-1:2017-07 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, 

wentylacji i klimatyzacji -- Część 1: Urządzenia 

elektroniczne do indywidualnego sterowania 

strefowego -- Moduły M3-5, M4-5, M5-5

3912 PN-EN 15501:2016-04 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z perlitu 

ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego 

(EV) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3913 PN-EN 15501:2013-10 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby z perlitu 

ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego 

(EV) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

3914 PN-EN 15502-1:2012 wersja polska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne 

wymagania i badania

3915 PN-EN 15502-1:2012 wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne 

wymagania i badania

3916 PN-EN 15502-1+A1:2015-10 wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne 

wymagania i badania

3917 PN-EN 15502-2-1:2013-04 wersja angielska

Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: 

Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu 

B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 1 000 kW

3918 PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 wersja angielska

Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: 

Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu 

B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 1 000 kW

3919 PN-EN 15502-2-2:2014-12 wersja angielska
Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: 

Norma szczegółowa dla urządzeń typu B1

3920 PN-EN 15564:2009 wersja angielska
Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany żywicą 

-- Wymagania i metody badań

3921 PN-EN 15570:2010 wersja polska

Okucia meblowe -- Wytrzymałość i trwałość 

zawiasów oraz ich elementów -- Zawiasy o pionowej 

osi obrotu

3922 PN-EN 15570:2008 wersja angielska

Okucia meblowe -- Wytrzymałość i trwałość 

zawiasów oraz ich elementów -- Zawiasy o pionowej 

osi obrotu

3923 PN-EN 15599-1:2012 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane 

in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 

związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

3924 PN-EN 15599-1:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane 

in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed 

zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej



3925 PN-EN 15599-2:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane 

in situ -- Część 2: Specyfikacja wyrobów po 

zastosowaniu

3926 PN-EN 15600-1:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji 

cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) 

formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów 

przed zastosowaniem - w postaci związanej i 

niezwiązanej

3927 PN-EN 15600-2:2010 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji 

cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) 

formowane in situ -- Część 2: Specyfikacja wyrobów 

po zastosowaniu

3928 PN-EN 15603:2008 wersja polska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Całkowite wykorzystanie energii i definicja 

wskaźników energetycznych

3929 PN-EN 15603:2008 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Całkowite zużycie energii i definicja energii 

znamionowej

3930 PN-EN 15603:2008/Ap1:2013-11 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Całkowite zużycie energii i definicja energii 

znamionowej

3931 PN-EN 15636:2010 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Brodziki podprysznicowe 

wykonane z odpornych na uderzenie 

modyfikowanych płyt akrylowych -- Wymagania i 

metody badań

3932 PN-EN 15643-1:2011 wersja polska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

zrównoważoności budynków -- Część 1: Zasady 

ogólne

3933 PN-EN 15643-1:2011 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

zrównoważoności budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne

3934 PN-EN 15643-1:2011/Ap1:2013-07 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

zrównoważoności budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne

3935 PN-EN 15643-2:2011 wersja polska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

budynków -- Część 2: Zasady oceny właściwości 

środowiskowych

3936 PN-EN 15643-2:2011 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

budynków -- Część 2: Postanowienia dotyczące 

oceny środowiskowych właściwości użytkowych

3937 PN-EN 15643-2:2011/Ap1:2013-07 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

budynków -- Część 2: Postanowienia dotyczące 

oceny środowiskowych właściwości użytkowych

3938 PN-EN 15643-3:2012 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

budynków -- Część 3: Postanowienia dotyczące 

oceny socjalnych właściwości użytkowych

3939 PN-EN 15643-4:2012 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

budynków -- Część 4: Postanowienia dotyczące 

oceny ekonomicznych właściwości użytkowych



3940 PN-EN 15643-5:2017-11 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

zrównoważoności budynków i obiektów inżynierii 

lądowej -- Część 5: Szczególne zasady i wymagania 

dla obiektów inżynierii lądowej

3941 PN-EN 15644:2009 wersja angielska
Tradycyjne prefabrykowane schody wykonane z 

drewna litego -- Wymagania techniczne

3942 PN-EN 15650:2010 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy 

odcinające montowane w przewodach

3943 PN-EN 15651-1:2017-03 wersja angielska

Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do 

elementów fasad

3944 PN-EN 15651-1:2013-03 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity 

do elementów fasad

3945 PN-EN 15651-1:2010 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity 

do elementów fasad

3946 PN-EN 15651-2:2017-03 wersja angielska
Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity szklarskie

3947 PN-EN 15651-2:2013-03 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity 

szklarskie

3948 PN-EN 15651-2:2010 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity 

szklarskie

3949 PN-EN 15651-3:2017-03 wersja angielska

Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 3: Kity do złączy 

sanitarnych

3950 PN-EN 15651-3:2013-03 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 3: Kity 

do pomieszczeń sanitarnych

3951 PN-EN 15651-3:2010 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych- Część 3: Kity do 

pomieszczeń sanitarnych

3952 PN-EN 15651-4:2017-03 wersja angielska

Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity stosowane 

do przejść dla pieszych

3953
PN-EN 15651-4:2017-03/AC:2017-08 wersja 

angielska

Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity stosowane 

do przejść dla pieszych

3954 PN-EN 15651-4:2013-03 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity 

stosowane do przejść dla pieszych

3955 PN-EN 15651-4:2010 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity 

stosowane do przejść dla pieszych

3956 PN-EN 15651-5:2017-03 wersja angielska

Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków 

i przejściach dla pieszych -- Część 5: Ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 

oznakowanie i etykietowanie

3957 PN-EN 15651-5:2012 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 5: 

Ocena zgodności



3958 PN-EN 15651-5:2010 wersja angielska

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w 

budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 5: 

Ocena zgodności

3959 PN-EN 15657:2017-08 wersja angielska

Właściwości akustyczne elementów budowlanych i 

budynków -- Pomiar laboratoryjny dźwięków 

materiałowych pochodzących od wyposażenia 

technicznego budynku dla wszystkich warunków 

instalacji

3960 PN-EN 15657-1:2009 wersja angielska

Właściwości akustyczne elementów budowlanych i 

budynków -- Pomiar laboratoryjny dźwięków 

powietrznych i materiałowych pochodzących od 

wyposażenia technicznego -- Część 1: Przypadek 

uproszczony na przykładzie wanien wirowych

3961 PN-EN 15659:2009 wersja angielska

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania 

wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności 

ogniowej -- Lekkie urządzenia odporne na działanie 

ognia

3962 PN-EN 15665:2012 wersja polska
Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów 

działania systemów wentylacji mieszkań

3963 PN-EN 15665:2009 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Ustalenie kryteriów oceny 

działania do projektowania instalacji wentylacji 

mieszkań

3964 PN-EN 15684:2013-04 wersja angielska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe 

mechatroniczne -- Wymagania i metody badań

3965 PN-EN 15700:2011 wersja angielska

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników 

ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub 

uprawianiu sportów zimowych

3966 PN-EN 15715:2009 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej -- Instrukcje montażu i 

mocowania do badania reakcji na ogień -- Wyroby 

produkowane fabrycznie

3967 PN-EN 15715:2009 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej -- Instrukcje montażu i 

mocowania do badania reakcji na ogień -- Wyroby 

produkowane fabrycznie

3968 PN-EN 15719:2016-01 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z 

odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z 

materiałów akryl/ABS -- Wymagania i metody badań

3969 PN-EN 15719:2010 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z 

odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z 

materiałów akryl/ABS -- Wymagania i metody badań

3970 PN-EN 15720:2010 wersja angielska

Urządzenia sanitarne -- Brodziki podprysznicowe 

wykonane z odpornych na uderzenie 

współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS -- 

Wymagania i metody badań

3971 PN-EN 15725:2010 wersja angielska

Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu 

zastosowania wyrobów budowlanych i elementów 

budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe

3972 PN-EN 15725:2010/AC:2012 wersja angielska

Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu 

zastosowania wyrobów budowlanych i elementów 

budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe



3973 PN-EN 15726:2011 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- 

Pomiary w strefie przebywania ludzi 

klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, 

mające na celu ocenę warunków cieplnych i 

akustycznych

3974 PN-EN 15727:2010 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne 

sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania

3975 PN-EN 15732:2013-04 wersja polska

Lekkie wyroby wypełniające i wyroby do izolacji 

cieplnej do zastosowań w budownictwie lądowym i 

wodnym (CEA) -- Wyroby z lekkiego kruszywa z 

pęczniejących surowców ilastych (LWA)

3976 PN-EN 15732:2013-04 wersja angielska

Lekkie wyroby wypełniające i wyroby do izolacji 

cieplnej do zastosowań w budownictwie lądowym i 

wodnym (CEA) -- Wyroby z lekkiego kruszywa z 

pęczniejących surowców ilastych (LWA)

3977 PN-EN 15736:2009 wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

na wyciąganie kolców płytek kolczastych

3978 PN-EN 15737:2009 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Wytrzymałość na skręcanie i opór wkręcania 

wkrętów

3979 PN-EN 15743:2010 wersja polska
Cement supersiarczanowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3980 PN-EN 15743:2010 wersja angielska
Cement supersiarczanowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3981 PN-EN 15743+A1:2015-06 wersja angielska
Cement supersiarczanowy -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

3982 PN-EN 15780:2011 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość 

systemów wentylacji

3983 PN-EN 15804:2012 wersja polska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- 

Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Podstawowe 

zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

3984 PN-EN 15804:2012 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe 

deklaracje wyrobu -- Podstawowe zasady 

kategoryzacji wyrobów budowlanych

3985 PN-EN 15804:2012/Ap1:2013-06 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe 

deklaracje wyrobu -- Podstawowe zasady 

kategoryzacji wyrobów budowlanych

3986 PN-EN 15804+A1:2014-04 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- 

Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe 

zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

3987 PN-EN 15805:2010 wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Znormalizowane wymiary

3988 PN-EN 15812:2011 wersja angielska
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie właściwości pokrywania rys



3989 PN-EN 15813:2011 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie giętkości w niskiej 

temperaturze

3990 PN-EN 15814:2011 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i 

wymagania

3991 PN-EN 15814+A1:2013-04 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i 

wymagania

3992 PN-EN 15814+A2:2015-02 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i 

wymagania

3993 PN-EN 15815:2011 wersja angielska
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie odporności na ściskanie

3994 PN-EN 15816:2011 wersja angielska
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie odporności na deszcz

3995 PN-EN 15817:2011 wersja angielska
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie odporności na wodę

3996 PN-EN 15818:2011 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie stabilności wymiarów w 

podwyższonej temperaturze

3997 PN-EN 15819:2011 wersja angielska

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Redukcja grubości powłoki po 

całkowitym wysuszeniu

3998 PN-EN 15820:2011 wersja angielska
Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 

polimerami -- Określanie wodoszczelności

3999 PN-EN 15824:2017-07 wersja angielska
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych na spoiwach organicznych

4000 PN-EN 15824:2010 wersja polska
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych na spoiwach organicznych

4001 PN-EN 15824:2009 wersja angielska
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych

4002 PN-EN 15848:2010 wersja angielska

Urządzenia do uzdatniania wody wewnątrz 

budynków -- Regulowane systemy dozowania 

chemicznego -- Wymagania dotyczące właściwości 

użytkowych, bezpieczeństwo i badanie

4003 PN-EN 15882-1:2012 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: 

Przewody wentylacyjne

4004 PN-EN 15882-1+A1:2017-12 wersja angielska

Rozszerzone zastosowanie wyników badań 

odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: 

Przewody wentylacyjne

4005 PN-EN 15900:2012 wersja polska
Usługi w zakresie efektywności energetycznej -- 

Definicje i wymagania

4006 PN-EN 15900:2010 wersja angielska
Działania w zakresie efektywności energetycznej -- 

Definicje i wymagania



4007 PN-EN 15942:2012 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe 

deklaracje wyrobu -- Format komunikatu: biznes-

biznes

4008 PN-EN 15976:2011 wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

emisyjności

4009 PN-EN 15978:2012 wersja angielska

Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena 

środowiskowych właściwości użytkowych budynków -

- Metoda obliczania

4010 PN-EN 16002:2010 wersja angielska

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie 

wytrzymałości na obciążenie wiatrem elastycznych 

wyrobów do pokryć dachowych mocowanych 

mechanicznie

4011 PN-EN 16005:2013-04 wersja angielska
Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania  -- 

Wymagania i metody badań

4012 PN-EN 16005:2013-04/AC:2015-09 wersja angielska
Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- 

Wymagania i metody badań

4013 PN-EN 16012:2012 wersja angielska

Izolacja cieplna budynków -- Wyroby izolacji 

refleksyjnej -- Określanie deklarowanych cieplnych 

właściwości użytkowych

4014 PN-EN 16012+A1:2015-04 wersja polska

Izolacja cieplna budynków -- Wyroby do izolacji 

refleksyjnej -- Określanie deklarowanych cieplnych 

właściwości użytkowych

4015 PN-EN 16012+A1:2015-04 wersja angielska

Izolacja cieplna budynków -- Wyroby izolacji 

refleksyjnej -- Określanie deklarowanych cieplnych 

właściwości użytkowych

4016
PN-EN 16012+A1:2015-04/Ap1:2016-11 wersja 

angielska

Izolacja cieplna budynków -- Wyroby izolacji 

refleksyjnej -- Określanie deklarowanych cieplnych 

właściwości użytkowych

4017 PN-EN 16025-1:2013-10 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 

konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w 

postaci związanej -- Część 1: Wymagania dotyczące 

wstępnie przygotowanego w zakładzie tynku 

suchego z EPS

4018 PN-EN 16025-1:2013-10 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 

konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w 

postaci związanej -- Część 1: Wymagania dotyczące 

wstępnie przygotowanego w zakładzie tynku 

suchego z EPS

4019 PN-EN 16025-2:2013-10 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w 

konstrukcjach budowlanych -- Podsypki z EPS w 

postaci związanej -- Część 2: Obróbka wstępnie 

przygotowanego w zakładzie tynku suchego z EPS

4020 PN-EN 16031:2012 wersja angielska

Regulowane teleskopowe podpory aluminiowe -- 

Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie 

obliczeń i badań

4021 PN-EN 16034:2014-11 wersja niemiecka

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, 

właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

4022 PN-EN 16034:2014-11 wersja angielska

Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, 

właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności



4023 PN-EN 16035:2013-06 wersja angielska

Arkusz właściwości okuć (HPS) -- Określenie i 

podsumowanie dowodów z badań w celu ułatwienia 

zamienności okuć przeznaczonych do stosowania w 

przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwiach 

i/lub otwieralnych oknach

4024 PN-EN 16069:2013-05 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

4025 PN-EN 16069+A1:2015-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja

4026 PN-EN 16140:2011 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wrażliwości na zmiany wyglądu

4027 PN-EN 16145:2013-06 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Odłączalne końcówki 

wylotowe mieszaczy do zlewów i wanien -- Ogólne 

wymagania techniczne

4028 PN-EN 16146:2013-06 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Odłączalne węże pryszniców 

armatury sanitarnej do systemów zasilających typ 1 i 

typ 2 -- Ogólne wymagania techniczne

4029 PN-EN 16146+A1:2014-12 wersja angielska

Armatura sanitarna -- Odłączalne węże pryszniców 

armatury sanitarnej do systemów zasilających typ 1 i 

typ 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna

4030 PN-EN 16153:2013-07 wersja angielska

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty 

poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i 

zewnętrznych dachów, ścian i sufitów -- Wymagania i 

metody badań

4031 PN-EN 16153+A1:2015-07 wersja angielska

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty 

poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i 

zewnętrznych dachów, ścian i sufitów -- Wymagania i 

metody badań

4032 PN-EN 16191:2014-07 wersja angielska
Maszyny do drążenia tuneli -- Wymagania 

bezpieczeństwa

4033 PN-EN 16194:2012 wersja angielska

Przenośne nie podłączone do kanalizacji kabiny 

toaletowe -- Wymagania dla obsługi i produktów 

związanych z rozmieszczeniem kabin i produktów 

sanitarnych
4034 PN-EN 16205:2013-10 wersja angielska Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach

4035 PN-EN 16211:2015-08 wersja angielska
Wentylacja budynków -- Pomiar przepływu 

powietrza w warunkach polowych -- Metody

4036 PN-EN 16236:2013-09 wersja angielska
Ocena zgodności kruszyw -- Wstępne badania typu i 

Zakładowa Kontrola Produkcji

4037 PN-EN 16240:2014-02 wersja angielska

Przewodzące światło płaskie, sztywne płyty 

poliwęglanowe (PC) do zastosowań wewnętrznych i 

zewnętrznych: na dachach, ścianach i sufitach -- 

Wymagania i metody badań

4038 PN-EN 16247-2:2014-06 wersja polska Audity energetyczne -- Część 2: Budynki

4039 PN-EN 16247-2:2014-06 wersja angielska Audity energetyczne -- Część 2: Budynki



4040 PN-EN 16281:2013-05 wersja angielska

Wyroby służące ochronie dzieci -- Urządzenia 

blokujące do okien i drzwi balkonowych 

zapewniające bezpieczeństwo dzieciom, montowane 

przez klienta -- Wymagania i metody badań, 

dotyczące bezpieczeństwa

4041 PN-EN 16301:2013-07 wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wrażliwości na przypadkowe zabarwienie

4042 PN-EN 16306:2013-06 wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności marmuru na cykliczne zmiany 

temperatury i wilgoci

4043 PN-EN 16309:2014-05 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

socjalnych właściwości użytkowych budynków -- 

Metodyka obliczania

4044 PN-EN 16309+A1:2014-12 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

socjalnych właściwości użytkowych budynków -- 

Metodyka obliczania

4045 PN-EN 16313:2013-09 wersja angielska

Podłączenia urządzeń grzewczych oraz chłodzących -- 

Podłączenia rozłączne z rurą zewnętrznie 

gwintowaną G 3/4 A i wewnętrznym stożkiem

4046 PN-EN 16314:2013-11 wersja angielska Gazomierze -- Dodatkowe funkcjonalności

4047 PN-EN 16345:2012 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu 

wypływu emulsji asfaltowych z zastosowaniem 

lepkościomierza Redwood Nr II

4048 PN-EN 16361:2013-12 wersja angielska

Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, 

przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej i 

dymoszczelności

4049 PN-EN 16361+A1:2016-08 wersja angielska

Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, 

przeznaczone do zainstalowania z napędem

4050 PN-EN 16382:2016-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie odporności na przeciąganie kotew 

płytowych przez materiały do izolacji cieplnej

4051 PN-EN 16383:2016-12 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Określanie zachowania cieplno-wilgotnościowego 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania z 

tynkami (ETICS)

4052 PN-EN 16416:2014-01 wersja angielska

Geosyntetyczne bariery iłowe -- Oznaczenie 

wskaźnikowego natężenia przepływu wody -- 

Metoda parametru o podatnej ściance przy stałym 

ciśnieniu hydrostatycznym

4053 PN-EN 16430-1:2015-02 wersja angielska

Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, 

konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 

1: Specyfikacje techniczne i wymagania

4054 PN-EN 16430-2:2015-02 wersja angielska

Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, 

konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 

2: Metody badań i oceny wydajności cieplnej

4055 PN-EN 16430-3:2015-02 wersja angielska

Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, 

konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła -- Część 

3: Metody badań i oceny wydajności chłodniczej



4056 PN-EN 16433:2014-04 wersja angielska
Zasłony wewnętrzne -- Ochrona przed zagrożeniami 

zadzierzgnięciem pętli -- Metody badań

4057 PN-EN 16434:2014-04 wersja angielska

Zasłony wewnętrzne -- Ochrona przed zagrożeniami 

zadzierzgnięciem pętli -- Wymagania i metody badań 

dotyczące urządzeń zabezpieczających

4058 PN-EN 16445:2013-06 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- 

Aerodynamiczne badania i ocena stosowane przy 

przepływie mieszającym: procedura dla 

nieizotermicznego chłodnego strumienia

4059 PN-EN 16475-2:2017-04 wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 2: Wentylatory 

kominowe -- Wymagania i metody badań

4060 PN-EN 16475-3:2016-06 wersja angielska

Kominy -- Akcesoria -- Część 3: Regulatory ciągu 

działające samodzielnie, ze wspomaganiem i 

mieszane -- Wymagania i metody badań

4061 PN-EN 16475-7:2016-03 wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony 

przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań

4062 PN-EN 16481:2014-10 wersja angielska
Schody z drewna -- Projekt konstrukcyjny -- Metody 

obliczania

4063 PN-EN 16485:2014-06 wersja angielska

Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje 

wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla drewna i 

wyrobów drewnopochodnych stosowanych w 

budownictwie

4064 PN-EN 16487:2015-03 wersja angielska
Akustyka -- Procedura badawcza dla sufitów 

podwieszanych -- Pochłanianie dźwięku

4065 PN-EN 16497-1:2015-04 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 1: 

Zastosowania urządzeń pobierających powietrze z 

pomieszczenia

4066 PN-EN 16497-2:2017-04 wersja angielska

Kominy -- Systemy kominowe z betonu -- Część 2: 

Zastosowania urządzeń nie pobierających powietrza 

z pomieszczenia

4067 PN-EN 16508:2016-01 wersja angielska

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 

budowy -- Konstrukcje osłonowe -- Wymagania 

dotyczące wykonania i ogólne zasady projektowania

4068 PN-EN 16516:2017-11 wersja angielska

Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji 

niebezpiecznych -- Oznaczanie emisji do powietrza 

wnętrz

4069 PN-EN 16566:2014-06 wersja angielska

Farby i lakiery -- Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub 

na zewnątrz -- Dostosowanie szpachlówek do Norm 

Europejskich

4070 PN-EN 16572:2015-10 wersja angielska

Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Słownik 

terminów technicznych dotyczących zapraw 

murarskich oraz zapraw do tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych stosowanych w dziedzictwie 

kulturowym

4071 PN-EN 16573:2017-03 wersja angielska

Wentylacja budynków -- Badania właściwości 

elementów składowych budynków mieszkalnych -- 

Wielofunkcyjne urządzenia wentylacyjne nawiewno-

wywiewne do budynków jednorodzinnych 

zawierające pompę ciepła

4072 PN-EN 16578:2016-04 wersja angielska
Ceramiczne urządzenia sanitarne -- Ocena 

zrównoważonego rozwoju



4073 PN-EN 16580:2015-09 wersja angielska
Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć 

i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja

4074 PN-EN 16622:2016-01 wersja angielska
Pył krzemionkowo-wapienny do betonu -- Definicje, 

wymagania i kryteria zgodności

4075 PN-EN 16627:2015-10 wersja angielska

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena 

ekonomicznych właściwości użytkowych budynków -- 

Metody obliczania

4076 PN-EN 16654:2016-03 wersja angielska

Wyroby służące ochronie dzieci -- Urządzenia 

chroniące palce, mocowane w drzwiach przez 

konsumenta -- Wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań

4077 PN-EN 16659:2016-02 wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie cyklicznego 

pełzania z odprężeniem (MSCRT)

4078 PN-EN 16659:2016-02 wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie cyklicznego 

pełzania z odprężeniem (MSCRT)

4079 PN-EN 16687:2015-07 wersja angielska
Wyroby budowlane -- Ocena uwalniania substancji 

niebezpiecznych -- Terminologia

4080 PN-EN 16703:2015-10 wersja angielska

Akustyka -- Procedura badawcza dla systemów 

suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na 

kształtownikach stalowych -- Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych

4081 PN-EN 16724:2016-03 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji 

na ogień zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania (ETICS)

4082 PN-EN 16757:2017-07 wersja angielska

Zrównoważony charakter robót budowlanych -- 

Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Zasady 

Kategoryzacji Wyrobu dla betonu i wyrobów z 

betonu

4083 PN-EN 16758:2016-07 wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wyznaczanie wytrzymałości 

połączeń ścinanych -- Metoda badania i wymagania

4084 PN-EN 16783:2017-06 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej -- Zasady kategoryzacji 

wyrobów (PCR) dla wyrobów produkowanych 

fabrycznie i formowanych in situ do opracowania 

deklaracji środowiskowych wyrobu

4085 PN-EN 16784:2016-08 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Określanie zachowania zabezpieczonych i 

niezabezpieczonych łączników przy długotrwałym 

obciążeniu

4086 PN-EN 16798-3:2017-09 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja 

budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące 

właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji 

pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)

4087 PN-EN 16798-5-1:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody 

obliczania dotyczące wymagań energetycznych 

systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

(Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- 

Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie



4088 PN-EN 16798-5-2:2017-09 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody 

obliczania dotyczące wymagań energetycznych 

systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-

5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i 

wytwarzanie

4089 PN-EN 16798-7:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 7: Metody 

obliczeniowe służące określaniu strumieni 

objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z 

infiltracją (Moduł M5-5)

4090 PN-EN 16798-9:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 9: Metody 

obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych 

dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-

9) -- Postanowienia ogólne

4091 PN-EN 16798-13:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- Część 13: 

Moduł M4-8 -- Obliczenia systemów chłodzących -- 

Wytwarzanie

4092 PN-EN 16798-15:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 15: Obliczenia 

systemów chłodzących (Moduł M4-7) -- 

Magazynowanie

4093 PN-EN 16798-17:2017-07 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków -- 

Wentylacja budynków -- Część 17: Wytyczne 

dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 

11)

4094 PN-EN 16809-2:2017-02 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby formowane in situ z granulek 

styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek 

styropianowych w postaci związanej -- Część 2: 

Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej po 

zastosowaniu

4095 PN-EN 16830:2017-05 wersja angielska

Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i 

odbiorników spalających paliwa gazowe lub płynne -- 

Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- 

Funkcja sterująca temperaturą

4096 PN-EN 16849:2016-11 wersja polska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda 

wagosuszarkowa

4097 PN-EN 16849:2016-11 wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda 

wagosuszarkowa

4098 PN-EN 16864:2017-10 wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki mechatroniczne -- 

Wymagania i metody badań

4099 PN-EN 16883:2017-07 wersja angielska

Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne 

dotyczące poprawy energetycznych właściwości 

budynków zabytkowych

4100 PN-EN 16908:2017-02 wersja angielska

Cement i wapno budowlane -- Deklaracje 

środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji 

wyrobów uzupełniające EN 15804



4101 PN-EN 16947-1:2017-07 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł 

M10-12

4102 PN-EN 20140-2:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Wyznaczanie, weryfikacja i 

zastosowanie danych określających dokładność

4103 PN-EN 20140-3:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

4104 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

4105 PN-EN 20140-3:1999/A1:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

4106 PN-EN 20140-9:1998 wersja polska

Akustyka -- Pomiary izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

od dźwięków powietrznych, dla sufitu 

podwieszanego z przestrzenią nad sufitem, 

mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi 

pomieszczeniami

4107 PN-EN 20140-10:1994 wersja polska

Akustyka -- Pomiary izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych małych elementów 

budowlanych

4108 PN-EN 20354:2000 wersja polska
Akustyka -- Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 

pogłosowej

4109 PN-EN 20354:2000/A1:2000 wersja polska

Akustyka -- Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 

pogłosowej -- Sposoby montażu próbek do pomiaru 

pochłaniania dźwięku

4110 PN-EN 24159:1992 wersja polska
Żelazomangan i żelazokrzemomangan -- Oznaczanie 

zawartości manganu -- Metoda potencjometryczna

4111 PN-EN 24934:1992 wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda 

wagowa

4112 PN-EN 24943:1992 wersja polska

Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- 

Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda 

płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej

4113 PN-EN 25136:1997 wersja polska
Akustyka -- Określanie mocy akustycznej emitowanej 

do kanału przez wentylatory -- Metoda kanałowa

4114 PN-EN 26891:1997 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki 

mechaniczne -- Ogólne zasady określania 

wytrzymałości i odkształcalności



4115 PN-EN 26927:1998 wersja polska
Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- Kity -- 

Terminologia

4116 PN-EN 27389:1998 wersja polska
Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie powrotu elastycznego

4117 PN-EN 27390:1998 wersja polska
Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie odporności na spływanie

4118 PN-EN 28339:1998 wersja polska

Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- Kity -- 

Określanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu

4119 PN-EN 28340:1998 wersja polska

Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- Kity -- 

Określanie właściwości mechanicznych kitów przy 

stałym rozciąganiu

4120 PN-EN 28394:1998 wersja polska
Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie wytłaczalności kitów jednoskładnikowych

4121 PN-EN 28970:1997 wersja polska

Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki 

mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości 

drewna

4122 PN-EN 29000:1993 wersja polska
Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia 

jakości -- Wytyczne wyboru i stosowania

4123 PN-EN 29002:1993 wersja polska
Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w 

produkcji i instalowaniu

4124 PN-EN 29003:1993 wersja polska
Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w 

kontroli i badaniach końcowych

4125 PN-EN 29004:1993 wersja polska
Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości -- 

Wytyczne

4126 PN-EN 29046:1998 wersja polska

Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji w stałej 

temperaturze

4127 PN-EN 29048:1998 wersja polska

Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie wytłaczalności kitów z zastosowaniem 

znormalizowanego urządzenia

4128 PN-EN 29052-1:2011 wersja angielska

Akustyka -- Określanie sztywności dynamicznej -- 

Część 1: Materiały stosowane w pływających 

podłogach w budynkach mieszkalnych

4129 PN-EN 29409-1:1994 wersja polska
Roboty przemysłowe -- Interfejsy mechaniczne -- 

Interfejs kołowy (kształt A)

4130 PN-EN 50098-1:2001 wersja polska
Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika -- 

Część 1: Podstawowy dostęp do sieci ISDN

4131 PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 wersja polska
Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika -- 

Część 1: Podstawowy dostęp do sieci ISDN

4132 PN-EN 50098-2:2001 wersja polska

Okablowanie informatyczne na terenie użytkownika -- 

Część 2: Dostęp pierwotny do sieci ISDN 2048 kbit/s i 

interfejs sieciowy łącza dzierżawionego

4133 PN-EN 50164-1:2010 wersja polska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów 

połączeniowych

4134 PN-EN 50164-1:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- 

Część 1: Wymagania stawiane elementom 

połączeniowym



4135 PN-EN 50164-1:2002 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- 

Część 1: Wymagania stawiane elementom 

połączeniowym

4136 PN-EN 50164-1:2002/A1:2007 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- 

Część 1: Wymagania stawiane elementom 

połączeniowym

4137 PN-EN 50164-2:2010 wersja polska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 

uziomów

4138 PN-EN 50164-2:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 

uziomów

4139 PN-EN 50164-2:2003 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 

uziomów

4140 PN-EN 50164-2:2003/A1:2007 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 

uziomów

4141 PN-EN 50164-3:2007 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 3: Wymagania dotyczące iskierników 

izolacyjnych

4142 PN-EN 50164-3:2007/A1:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 3: Wymagania dotyczące iskierników 

izolacyjnych

4143 PN-EN 50164-4:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 4: Wymagania dotyczące elementów 

mocujących przewody

4144 PN-EN 50164-5:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych 

studzienek kontrolnych i ich uszczelnień

4145 PN-EN 50164-6:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów 

piorunowych

4146 PN-EN 50164-7:2009 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- 

Część 7: Wymagania dotyczące środków 

polepszających uziemienie

4147 PN-EN 50165:2005 wersja polska

Elektryczne wyposażenie urządzeń nieelektrycznych 

do użytku domowego i podobnego -- Wymagania 

bezpieczeństwa użytkowania

4148 PN-EN 50165:2002 wersja angielska

Wyposażenie elektryczne urządzeń nieelektrycznych 

do użytku domowego i podobnego -- Wymagania 

bezpieczeństwa
4149 PN-EN 50171:2002 wersja angielska Niezależne systemy zasilania

4150 PN-EN 50172:2005 wersja polska Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

4151 PN-EN 50172:2005 wersja angielska Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

4152 PN-EN 50174-1:2009 wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

4153 PN-EN 50174-1:2002 wersja polska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości



4154 PN-EN 50174-2:2010 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4155 PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4156 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4157 PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 wersja angielska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4158 PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4159 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4160 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 wersja angielska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4161 PN-EN 50174-2:2009 wersja angielska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków

4162 PN-EN 50174-2:2002 wersja polska

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji 

wewnątrz budynków

4163 PN-EN 50193:2004 wersja polska
Elektryczne ogrzewacze wody przepływowe 

zamknięte -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych

4164 PN-EN 50193:2002 wersja angielska
Zamknięte ogrzewacze wody przepływowe -- Metody 

badań cech funkcjonalnych

4165 PN-EN 50193-1:2016-08 wersja angielska

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- 

Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 1: 

Wymagania ogólne

4166 PN-EN 50193-1:2013-06 wersja angielska
Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody -- Część 

1: Wymagania ogólne

4167 PN-EN 50193-2-1:2016-08 wersja angielska

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Część 

2-1: Metody pomiarów cech funkcjonalnych -- 

Wielofunkcyjne elektryczne przepływowe 

ogrzewacze wody

4168 PN-EN 50193-2-2:2017-01 wersja angielska

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Część 

2-2: Wymagania funkcjonalne -- Elektryczne 

przepływowe prysznice do zastosowania 

jednopunktowego -- Efektywność

4169 PN-EN 50310:2016-09 wersja angielska

Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych 

obiektach budowlanych z instalacjami 

telekomunikacyjnymi

4170 PN-EN 50310:2012 wersja polska

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym

4171 PN-EN 50310:2011 wersja angielska

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym



4172 PN-EN 50310:2007 wersja polska

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym

4173 PN-EN 50310:2006 wersja angielska

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym

4174 PN-EN 50310:2002 wersja polska

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym

4175 PN-EN 50379-1:2009 wersja polska

Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów 

elektrycznych do pomiaru parametrów gazu 

spalinowego urządzeń grzewczych -- Część 1: 

Wymagania podstawowe i metody badań

4176 PN-EN 50379-1:2005 wersja angielska

Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń 

pomiarowych przeznaczonych do pomiaru 

parametrów spalin w instalacjach urządzeń 

grzewczych -- Część 1: Wymagania ogólne i metody 

badań

4177 PN-EN 50379-2:2009 wersja polska

Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów 

elektrycznych do pomiaru parametrów gazu 

spalinowego urządzeń grzewczych -- Część 2: 

Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów 

stosowanych podczas regulowanych prawem 

inspekcji i oceny

4178 PN-EN 50379-2:2005 wersja angielska

Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń 

pomiarowych przeznaczonych do pomiaru 

parametrów spalin w instalacjach urządzeń 

grzewczych -- Część 2: Wymagania dotyczące 

wykonania urządzeń używanych w ustawowych 

przeglądach i ocenach

4179 PN-EN 50379-3:2009 wersja polska

Wymagania dotyczące przenośnych przyrządów 

elektrycznych do pomiaru parametrów gazu 

spalinowego urządzeń grzewczych -- Część 3: 

Wymagania funkcjonalne dotyczące przyrządów 

stosowanych podczas nieregulowanej prawem 

obsługi urządzeń grzewczych spalających gaz

4180 PN-EN 50379-3:2005 wersja angielska

Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń 

pomiarowych przeznaczonych do pomiaru 

parametrów spalin w instalacjach urządzeń 

grzewczych -- Część 3: Wymagania dotyczące 

wykonania urządzeń zasilanych gazem używanych w 

zastosowaniach nieobwarowanych przepisami

4181 PN-EN 50440:2016-01 wersja angielska
Sprawność domowych elektrycznych 

akumulacyjnych ogrzewaczy wody i metody badań

4182 PN-EN 50468:2009 wersja angielska

Wymagania odporności portu telekomunikacyjnego 

na przepięcia i przetężenia spowodowane udarem 

piorunowym

4183 PN-EN 50470-1:2008 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 1: Wymagania ogólne, 

badania i warunki badań -- Urządzenia do pomiarów 

(klas A, B i C)



4184 PN-EN 50470-1:2007 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 1: Wymagania ogólne, 

badania i warunki badań -- Urządzenia do pomiarów 

(klas A, B i C)

4185 PN-EN 50470-2:2008 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- 

Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A i 

B)

4186 PN-EN 50470-2:2007 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- 

Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A i 

B)

4187 PN-EN 50470-3:2009 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- 

Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)

4188 PN-EN 50470-3:2007 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- 

Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)

4189 PN-EN 50600-2-1:2014-06 wersja polska

Technika informatyczna -- Wyposażenie i 

infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 

2-1: Konstrukcja budynku

4190 PN-EN 50600-2-1:2014-06 wersja angielska

Technika informatyczna -- Wyposażenie i 

infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 

2-1: Konstrukcja budynku

4191 PN-EN 50600-2-2:2014-06 wersja polska

Technika informatyczna -- Wyposażenie i 

infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 

2-2: Dystrybucja energii

4192 PN-EN 50600-2-2:2014-06 wersja angielska

Technika informatyczna -- Wyposażenie i 

infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 

2-2: Dystrybucja energii

4193 PN-EN 60335-2-21:2006 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych 

ogrzewaczy wody

4194 PN-EN 60335-2-21:2006/A2:2009 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych 

ogrzewaczy wody

4195 PN-EN 60335-2-21:2003 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych 

ogrzewaczy wody

4196 PN-EN 60335-2-21:2001 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody

4197 PN-EN 60335-2-21:2001/A11:2004 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody



4198 PN-EN 60335-2-21:2001/A12:2004 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody

4199 PN-EN 60335-2-35:2016-03 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4200 PN-EN 60335-2-35:2005 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4201 PN-EN 60335-2-35:2005/A2:2011 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4202 PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2009 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4203 PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2007 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4204 PN-EN 60335-2-35:2005/AC:2007 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4205 PN-EN 60335-2-35:2003 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: 

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych 

ogrzewaczy wody

4206 PN-EN 60335-2-35:1999 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla przepływowych ogrzewaczy wody

4207 PN-EN 60335-2-35:1999/Ap2:2002 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla przepływowych ogrzewaczy wody

4208 PN-EN 60335-2-35:1999/A1:2002 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla przepływowych ogrzewaczy wody

4209 PN-EN 60335-2-35:1999/Ap1:2000 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe 

dla przepływowych ogrzewaczy wody

4210 PN-EN 60335-2-51:2005 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: 

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych 

pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej



4211 PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: 

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych 

pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

4212 PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: 

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych 

pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

4213 PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: 

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych 

pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

4214 PN-EN 60335-2-51:2004 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-51: Wymagania 

szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp 

cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej

4215 PN-EN 60335-2-60:2004 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

kąpieli z wirem wodnym

4216 PN-EN 60335-2-60:2004/A11:2010 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

kąpieli z wirem wodnym

4217 PN-EN 60335-2-60:2004/A12:2010 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

kąpieli z wirem wodnym

4218 PN-EN 60335-2-60:2004/A2:2009 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

kąpieli z wirem wodnym

4219 PN-EN 60335-2-60:2004/A1:2005 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: 

Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem 

wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych

4220 PN-EN 60335-2-67:2013-04 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-67: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach 

przemysłowych i handlowych

4221 PN-EN 60335-2-67:2009 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-67: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do 

pielęgnacji i czyszczenia podłóg w obiektach 

przemysłowych i handlowych



4222 PN-EN 60335-2-73:2008 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: 

Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych 

grzałek nurkowych

4223 PN-EN 60335-2-73:2008/A2:2010 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: 

Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych 

grzałek nurkowych

4224 PN-EN 60335-2-73:2004 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: 

Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych 

grzałek nurkowych

4225 PN-EN 60335-2-73:2004/A1:2006 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73: 

Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych 

grzałek nurkowych

4226 PN-EN 60335-2-73:2002 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-73: Wymagania 

szczegółowe dla mocowanych grzałek nurkowych

4227 PN-EN 60335-2-83:2003 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: 

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych 

spustów dachowych systemów odwadniających

4228 PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83: 

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych 

spustów dachowych systemów odwadniających

4229 PN-EN 60335-2-84:2004 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: 

Wymagania szczegółowe dotyczące toalet 

elektrycznych

4230 PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: 

Wymagania szczegółowe dotyczące toalet 

elektrycznych

4231 PN-EN 60335-2-84:2002 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-84: Wymagania 

szczegółowe dla toalet elektrycznych

4232 PN-EN 60335-2-88:2003 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-88: 

Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w 

systemach grzejnych, wentylacyjnych lub 

klimatyzacyjnych

4233 PN-EN 60335-2-88:2002 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-88: Wymagania 

szczegółowe dla nawilżaczy stosowanych w 

systemach grzejnych, wentylacyjnych lub 

klimatyzacyjnych



4234 PN-EN 60335-2-95:2015-03 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do 

bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach 

mieszkalnych

4235
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08 wersja 

polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do 

bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach 

mieszkalnych

4236 PN-EN 60335-2-95:2015-03 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń 

służących do przesuwania pionowego drzwi 

garażowych w budynkach mieszkalnych

4237
PN-EN 60335-2-95:2015-03/Ap1:2016-11 wersja 

angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń 

służących do przesuwania pionowego drzwi 

garażowych w budynkach mieszkalnych

4238
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08 wersja 

angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń 

służących do przesuwania pionowego drzwi 

garażowych w budynkach mieszkalnych

4239 PN-EN 60335-2-95:2005 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: 

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń 

służących do przesuwania pionowego drzwi 

garażowych w budynkach willowych

4240 PN-EN 60335-2-95:2002 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-95: Wymagania 

szczegółowe dla urządzeń służących do przesuwania 

pionowego drzwi garażowych w budynkach 

willowych

4241 PN-EN 60335-2-97:2007 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

4242
PN-EN 60335-2-97:2007/A12:2015-02 wersja 

angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

4243 PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

4244 PN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnego wyposażenia



4245 PN-EN 60335-2-97:2002 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-97: Wymagania 

szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnych przyrządów

4246 PN-EN 60335-2-97:2002/A11:2007 wersja angielska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-97: Wymagania 

szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, 

zasłon, markiz i podobnych przyrządów

4247 PN-EN 60335-2-103:2015-03 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, 

drzwi i okien

4248 PN-EN 60335-2-103:2005 wersja polska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, 

drzwi i okien

4249 PN-EN 60335-2-103:2005/A11:2009 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, 

drzwi i okien

4250 PN-EN 60335-2-103:2004 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: 

Wymagania szczegółowe dotyczące układów 

napędowych do bram, drzwi i okien

4251 PN-EN 60335-2-105:2005 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: 

Wymagania szczegółowe dotyczące 

wielofunkcyjnych kabin prysznicowych

4252 PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: 

Wymagania szczegółowe dotyczące 

wielofunkcyjnych kabin prysznicowych

4253 PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008 wersja angielska

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego 

-- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: 

Wymagania szczegółowe dotyczące 

wielofunkcyjnych kabin prysznicowych

4254 PN-EN 60379:2005 wersja angielska

Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych 

akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku 

domowego

4255 PN-EN 60387:1996 wersja polska
Symbole dla liczników energii elektrycznej prądu 

przemiennego

4256 PN-EN 60514:2002 wersja polska
Kontrola odbiorcza liczników indukcyjnych energii 

elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy 2

4257 PN-EN 60521:2002 wersja angielska
Liczniki energii czynnej prądu przemiennego klasy 

0,5, 1 i 2

4258 PN-EN 60598-2-22:2015-01 wersja polska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego



4259 PN-EN 60598-2-22:2015-01 wersja angielska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4260
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-07 wersja 

angielska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4261
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC1:2015-10 wersja 

angielska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4262 PN-EN 60598-2-22:2004 wersja polska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4263 PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 wersja polska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4264 PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2008 wersja angielska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4265 PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006 wersja polska

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

awaryjnego

4266 PN-EN 60598-2-22:2002 wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia awaryjnego

4267 PN-EN 60617-11:2004 wersja polska

Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 

11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy 

instalacji elektrycznych

4268 PN-EN 60617-11:2002 wersja angielska

Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 

11: Schematy i plany instalacji elektrycznych, 

budowlane i topograficzne

4269 PN-EN 60687:1997 wersja polska
Liczniki statyczne energii elektrycznej czynnej prądu 

przemiennego (klasy 0,2 S i 0,5 S)

4270 PN-EN 60730-2-12:2006 wersja angielska

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania 

szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do 

drzwi

4271 PN-EN 60730-2-12:2005 wersja polska

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania 

szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do 

drzwi

4272 PN-EN 60730-2-12:2002 wersja angielska

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania 

szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do 

drzwi

4273 PN-EN 60730-2-12:2002/A11:2005 wersja angielska

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku 

domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania 

szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do 

drzwi

4274 PN-EN 60745-2-21:2009 wersja angielska

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- 

Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur 

ściekowych



4275 PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011 wersja angielska

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- 

Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur 

ściekowych

4276 PN-EN 61036:2000 wersja polska
Liczniki statyczne energii czynnej prądu 

przemiennego (klasy 1 i 2)

4277 PN-EN 61036:2000/A1:2002 wersja angielska
Liczniki statyczne energii czynnej prądu 

przemiennego (klasy 1 i 2)

4278 PN-EN 61037:2001 wersja polska

Pomiary energii elektrycznej -- Sterowanie taryfami i 

obciążeniem -- Wymagania szczegółowe dotyczące 

elektronicznych odbiorników sterowania 

częstotliwością akustyczną

4279 PN-EN 61038:2001 wersja polska

Pomiary energii elektrycznej -- Sterowanie taryfami i 

obciążeniem -- Wymagania szczegółowe dotyczące 

zegarów sterujących

4280 PN-EN 61107:2002 wersja angielska
Wymiana danych odczytu licznika, taryf i sterowania 

mocą -- Bezpośrednia lokalna wymiana danych

4281 PN-EN 61140:2016-07 wersja angielska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4282 PN-EN 61140:2005 wersja polska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4283 PN-EN 61140:2005/A1:2008 wersja polska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4284 PN-EN 61140:2005/A1:2006 wersja angielska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4285 PN-EN 61140:2003 wersja angielska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4286 PN-EN 61140:2002 wersja angielska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

4287 PN-EN 61268:2002 wersja angielska
Liczniki statyczne energii biernej prądu 

przemiennego (klasy 2 i 3)

4288 PN-EN 61358:2001 wersja polska

Kontrola odbiorcza liczników statycznych energii 

elektrycznej czynnej prądu przemiennego 

przyłączanych bezpośrednio (klasy 1 i 2)

4289 PN-EN 61663-1:2002 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- 

Część 1: Instalacje światłowodowe

4290 PN-EN 61663-2:2002 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- 

Część 2: Linie wykonywane przewodami metalowymi

4291 PN-EN 61770:2009 wersja angielska

Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci 

wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i 

uszkodzeń węża kompletnego

4292 PN-EN 62052-11:2006 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów



4293 PN-EN 62052-11:2006/A1:2017-05 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów

4294 PN-EN 62052-11:2003 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów

4295 PN-EN 62052-21:2010 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania 

taryfami i obciążeniem

4296 PN-EN 62052-21:2010/A1:2017-04 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania 

taryfami i obciążeniem

4297 PN-EN 62052-21:2005 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 21: Urządzenia do sterowania 

taryfami i obciążeniem

4298 PN-EN 62052-31:2016-09 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i 

warunki badań -- Część 31: Wymagania i badania 

bezpieczeństwa wyrobu

4299 PN-EN 62053-11:2006 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 

0,5, 1 i 2)

4300 PN-EN 62053-11:2006/A1:2017-04 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 

0,5, 1 i 2)

4301 PN-EN 62053-11:2003 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

11: Liczniki indukcyjne energii czynnej (klasy 0,5, 1 i 

2)

4302 PN-EN 62053-21:2006 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)

4303 PN-EN 62053-21:2006/A1:2017-04 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)

4304 PN-EN 62053-21:2003 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)



4305 PN-EN 62053-22:2006 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 

S)

4306 PN-EN 62053-22:2006/A1:2017-04 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 

S)

4307 PN-EN 62053-22:2003 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 

S)

4308 PN-EN 62053-23:2006 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

4309 PN-EN 62053-23:2006/A1:2017-05 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)

4310 PN-EN 62053-23:2003 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

23: Liczniki statyczne energii biernej (klasy 2 i 3)

4311 PN-EN 62053-24:2015-03 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

24: Liczniki statyczne energii biernej dla 

częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)

4312 PN-EN 62053-24:2015-03 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

24: Liczniki statyczne energii biernej dla 

częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)

4313
PN-EN 62053-24:2015-03/A1:2017-05 wersja 

angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

24: Liczniki statyczne energii biernej dla 

częstotliwości podstawowej (klas 0,5 S, 1 S i 1)

4314 PN-EN 62053-31:2005 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

31: Urządzenia impulsowe wyjściowe (wyłącznie 

dwuprzewodowe) do liczników elektromechnicznych 

i elektronicznych

4315 PN-EN 62053-31:2002 wersja angielska

Sprzęt do pomiaru energii elektrycznej -- Wymagania 

szczegółowe -- Część 31: Impulsowe urządzenia 

wyjściowe (dwuprzewodowe) do liczników 

elektromechanicznych i elektronicznych

4316 PN-EN 62053-52:2010 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

52: Symbole

4317 PN-EN 62053-52:2006 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

52: Symbole



4318 PN-EN 62053-61:2005 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 

61: Moc pobierana oraz wymagania dotyczące 

napięcia

4319 PN-EN 62053-61:2002 wersja angielska

Sprzęt do pomiaru energii elektrycznej -- Wymagania 

szczegółowe -- Część 61: Moc pobierana i wymagania 

dotyczące napięcia

4320 PN-EN 62054-11:2006 wersja polska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: 

Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych 

odbiorników do zdalnego sterowania

4321 PN-EN 62054-11:2006/A1:2017-04 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: 

Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych 

odbiorników do zdalnego sterowania

4322 PN-EN 62054-11:2005 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 11: 

Wymagania szczegółowe dla odbiorników 

sterowania częstotliwością akustyczną

4323 PN-EN 62054-21:2006 wersja polska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów 

sterujących

4324 PN-EN 62054-21:2006/A1:2017-07 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów 

sterujących

4325 PN-EN 62054-21:2005 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 

Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 21: 

Wymagania szczegółowe dla zegarów sterujących

4326 PN-EN 62055-31:2006 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- 

Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki 

statyczne opłat energii czynnej (klas 1 i 2)

4327 PN-EN 62056-1-0:2015-08 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 1-0: Zarys normalizacji 

pomiarów inteligentnych

4328 PN-EN 62056-3-1:2014-05 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie 

sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali 

nośnej

4329 PN-EN 62056-5-3:2018-01 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji 

DLMS/COSEM

4330 PN-EN 62056-5-3:2017-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji 

DLMS/COSEM

4331 PN-EN 62056-5-3:2014-05 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji 

DLMS/COSEM



4332 PN-EN 62056-6-1:2018-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System 

identyfikacji obiektów (OBIS)

4333 PN-EN 62056-6-1:2017-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System 

identyfikacji obiektów (OBIS)

4334 PN-EN 62056-6-1:2014-02 wersja polska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System 

identyfikacji obiektów (OBIS)

4335 PN-EN 62056-6-1:2014-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System 

identyfikacji obiektów (OBIS)

4336 PN-EN 62056-6-2:2017-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów 

COSEM

4337 PN-EN 62056-6-2:2014-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsu 

COSEM

4338 PN-EN 62056-7-3:2017-07 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 7-3: Profile 

komunikacyjne dla przewodowych i 

bezprzewodowych sieci lokalnych i sieci otoczenia 

typu M-Bus

4339 PN-EN 62056-7-5:2017-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespól DLMS/COSEM -- Część 7-5: Profile transmisji 

danych lokalnych dla sieci lokalnych (LN)

4340 PN-EN 62056-7-6:2014-01 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 7-6: 3-warstwowy 

profil komunikacyjny ukierunkowany na połączenia, 

oparty na HDLC

4341 PN-EN 62056-8-3:2014-01 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-3: Profil 

komunikacyjny PLC S-FSK dla sieci otoczenia

4342 PN-EN 62056-8-5:2018-01 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy 

profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci 

otoczenia

4343 PN-EN 62056-8-6:2017-09 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-6: Profil PLC ISO/IEC 

12139-1 o dużej szybkości transmisji dla sieci 

otoczenia

4344 PN-EN 62056-9-7:2014-02 wersja angielska

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- 

Zespół DLMS/COSEM -- Część 9-7: Profil 

komunikacyjny dla sieci TCP-UDP/IP

4345 PN-EN 62056-21:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 21: Lokalna bezpośrednia wymiana danych

4346 PN-EN 62056-31:2002 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 31: Użycie lokalnych sieci ze skrętki 

przewodów, wykorzystujących sygnał nośny



4347 PN-EN 62056-42:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 42: Obsługa warstwy fizycznej i procedury 

dla łączeniowo zorientowanej asynchronicznej 

wymiany danych

4348 PN-EN 62056-46:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 46: Warstwa łącza danych przy użyciu 

protokołu HDLC

4349 PN-EN 62056-46:2003/A1:2007 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 46: Warstwa łącza danych przy użyciu 

protokołu HDLC

4350 PN-EN 62056-47:2007 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w 

celu odczytu liczników, sterowania taryfami i 

obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa 

transportowa dla sieci IPv4

4351 PN-EN 62056-53:2007 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w 

celu odczytu liczników, sterowania taryfami i 

obciążeniem -- Część 53: Warstwa aplikacji COSEM

4352 PN-EN 62056-53:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 53: COSEM warstwa aplikacji

4353 PN-EN 62056-61:2009 wersja polska

Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w 

celu odczytu liczników, sterowania taryfami i 

obciążeniem -- Część 61: System identyfikacji 

obiektów (OBIS)

4354 PN-EN 62056-61:2007 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w 

celu odczytu liczników, sterowania taryfami i 

obciążeniem -- Część 61: System identyfikacji 

obiektów (OBIS)

4355 PN-EN 62056-61:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 61: System identyfikacji obiektów (OBIS)

4356 PN-EN 62056-62:2007 wersja angielska

Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w 

celu odczytu liczników, sterowania taryfami i 

obciążeniem -- Część 62: Klasy interfejsów

4357 PN-EN 62056-62:2003 wersja angielska

Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu 

odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem 

-- Część 62: Klasy interfejsów

4358 PN-EN 62058-11:2010 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 11: 

Ogólne metody stosowane w kontroli odbiorczej

4359 PN-EN 62058-11:2010/Ap1:2016-05 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 11: 

Ogólne metody stosowane w kontroli odbiorczej



4360 PN-EN 62058-21:2010 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące liczników 

elektromechanicznych energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2 

oraz klas A i B)

4361 PN-EN 62058-21:2010/Ap1:2016-05 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 21: 

Wymagania szczegółowe dotyczące liczników 

elektromechanicznych energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2 

oraz klas A i B)

4362 PN-EN 62058-31:2010 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 31: 

Wymagania szczegółowe dotyczące liczników 

statycznych energii czynnej (klas 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 

oraz klas A, B i C)

4363 PN-EN 62058-31:2010/Ap1:2016-05 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 

przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 31: 

Wymagania szczegółowe dotyczące liczników 

statycznych energii czynnej (klas 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 

oraz klas A, B i C)

4364 PN-EN 62059-31-1:2009 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- 

Niezawodność -- Część 31-1: Przyśpieszone badania 

nieuszkadzalności -- Podwyższone temperatura i 

wilgotność

4365 PN-EN 62059-32-1:2012 wersja polska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- 

Niezawodność -- Część 32-1: Trwałość -- Badania 

stabilności właściwości metrologicznych przez 

zastosowanie podwyższonej temperatury

4366 PN-EN 62059-32-1:2012 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej --

Niezawodność -- Część 32-1: Trwałość -- Badania 

stabilności właściwości metrologicznych przez 

zastosowanie podwyższonej temperatury

4367 PN-EN 62059-41:2006 wersja angielska

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- 

Niezawodność -- Część 41: Prognozowanie 

nieuszkadzalności
4368 PN-EN 62305-1:2011 wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

4369 PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

4370 PN-EN 62305-1:2011 wersja angielska Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

4371 PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 wersja angielska Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

4372 PN-EN 62305-1:2008 wersja polska Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

4373 PN-EN 62305-1:2006 wersja angielska Ochrona odgromowa -- Część 1: Wymagania ogólne

4374 PN-EN 62305-1:2006/AC:2007 wersja angielska Ochrona odgromowa -- Część 1: Wymagania ogólne

4375 PN-EN 62305-2:2012 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem

4376 PN-EN 62305-2:2008 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem

4377 PN-EN 62305-2:2006 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem

4378 PN-EN 62305-2:2006/AC:2007 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem



4379 PN-EN 62305-3:2011 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia

4380 PN-EN 62305-3:2011 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia

4381 PN-EN 62305-3:2009 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia

4382 PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia

4383 PN-EN 62305-3:2006 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia

4384 PN-EN 62305-3:2006/AC:2008 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia

4385 PN-EN 62305-4:2011 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach

4386 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach

4387 PN-EN 62305-4:2011 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach

4388 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach

4389 PN-EN 62305-4:2009 wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach

4390 PN-EN 62305-4:2006 wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

4391 PN-EN 62493:2015-11 wersja angielska

Ocena sprzętu oświetleniowego związana z 

ekspozycją człowieka na działanie pól 

elektromagnetycznych

4392 PN-EN 62493:2010 wersja angielska
Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem 

ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne

4393 PN-EN 62561-1:2017-07 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów 

połączeniowych

4394 PN-EN 62561-1:2012 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów 

połączeniowych

4395 PN-EN 62561-2:2012 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i 

uziomów

4396 PN-EN 62561-3:2017-10 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 3: Wymagania dotyczące iskierników 

izolacyjnych (ISG)

4397 PN-EN 62561-3:2012 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- 

Część 3: Wymagania dotyczące iskierników 

izolacyjnych (ISG)

4398 PN-EN 62561-4:2018-01 wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów

4399 PN-EN 62561-4:2011 wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów

4400 PN-EN 62561-5:2018-01 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych 

studzienek kontrolnych i ich uszczelnień



4401 PN-EN 62561-5:2011 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych 

studzienek kontrolnych i ich uszczelnień

4402 PN-EN 62561-6:2011 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów 

piorunowych (LSC)

4403 PN-EN 62561-7:2012 wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- 

Część 7: Wymagania dotyczące substancji 

poprawiających jakość uziemień

4404 PN-EN 62858:2015-12 wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na 

systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady

4405 PN-EN 62870:2016-06 wersja angielska

Elektryczne instalacje dla oświetlenia i sygnalizacji 

nawigacyjnych lotnisk -- Bezpieczeństwo obwodów 

wtórnych w szeregowych obwodach -- Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa

4406 PN-EN ISO 140-1:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Wymagania dotyczące 

laboratoryjnych stanowisk badawczych bez 

przenoszenia bocznego

4407 PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Wymagania dotyczące 

laboratoryjnych stanowisk badawczych bez 

przenoszenia bocznego

4408 PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Wymagania dotyczące 

laboratoryjnych stanowisk badawczych bez 

przenoszenia bocznego

4409 PN-EN ISO 140-4:2000 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

4410 PN-EN ISO 140-5:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności 

akustycznej od dźwięków powietrznych ściany 

zewnętrznej i jej elementów

4411 PN-EN ISO 140-6:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków uderzeniowych stropów

4412 PN-EN ISO 140-7:2000 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków uderzeniowych stropów



4413 PN-EN ISO 140-8:1999 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia 

dźwięków uderzeniowych przez podłogi na 

masywnym stropie wzorcowym

4414 PN-EN ISO 140-11:2005 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 11: Pomiary laboratoryjne 

wyciszenia przenoszonych dźwięków uderzeniowych 

przez wykładziny podłogowe na lekkich stropach

4415 PN-EN ISO 140-12:2001 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 12: Pomiar laboratoryjny 

izolacyjności od dźwięków powietrznych i 

uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy 

dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

4416 PN-EN ISO 140-14:2006 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach oraz izolacyjności elementów 

budowlanych -- Część 14: Wytyczne dla 

specyficznych sytuacji w warunkach terenowych

4417 PN-EN ISO 140-14:2005 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 14: Wytyczne dla specjalnych 

sytuacji w terenie

4418 PN-EN ISO 140-16:2008 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 16: Pomiary laboratoryjne 

poprawy izolacyjności akustycznej właściwej w 

wyniku zastosowania dodatkowych okładzin

4419 PN-EN ISO 140-16:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 16: Pomiary laboratoryjne 

poprawy izolacyjności akustycznej przez dodatkowe 

okładziny

4420 PN-EN ISO 140-18:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 18: Laboratoryjne pomiary 

dźwięku generowanego przez deszcz padający na 

elementy budowlane

4421 PN-EN ISO 354:2005 wersja polska
Akustyka -- Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 

pogłosowej

4422 PN-EN ISO 717-1:2013-08 wersja angielska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych

4423 PN-EN ISO 717-1:1999 wersja polska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych



4424 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 wersja polska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych

4425 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 wersja angielska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych

4426 PN-EN ISO 717-2:2013-08 wersja angielska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych

4427 PN-EN ISO 717-2:1999 wersja polska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych

4428 PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 wersja polska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych

4429 PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2006 wersja angielska

Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych

4430 PN-EN ISO 1452-1:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 1: Wymagania ogólne

4431 PN-EN ISO 1452-1:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

4432 PN-EN ISO 1452-2:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 2: Rury

4433 PN-EN ISO 1452-2:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 2: Rury

4434 PN-EN ISO 1452-3:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 3: Kształtki



4435 PN-EN ISO 1452-3:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 3: Kształtki

4436 PN-EN ISO 1452-3:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 3: Kształtki

4437 PN-EN ISO 1452-3:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 3: Kształtki

4438 PN-EN ISO 1452-4:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 4: Armatura

4439 PN-EN ISO 1452-4:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 4: Armatura

4440 PN-EN ISO 1452-5:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4441 PN-EN ISO 1452-5:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-

U) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4442 PN-EN ISO 1452-5:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad 

ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4443 PN-EN ISO 1452-5:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania



4444 PN-EN ISO 1716:2010 wersja polska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie 

ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)

4445 PN-EN ISO 1716:2010 wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie 

ciepła spalania (wartości kalorycznej)

4446 PN-EN ISO 1716:2010/Ap1:2013-07 wersja angielska
Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie 

ciepła spalania (wartości kalorycznej)

4447 PN-EN ISO 2603:2017-01 wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny stałe -- 

Wymagania

4448 PN-EN ISO 3382:2001 wersja polska
Akustyka -- Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w 

powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi

4449 PN-EN ISO 3382-1:2009 wersja angielska
Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych 

pomieszczeń -- Część 1: Pomieszczenia specjalne

4450 PN-EN ISO 3382-2:2010 wersja polska

Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych 

pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych 

pomieszczeniach

4451 PN-EN ISO 3382-2:2008 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary parametrów akustycznych 

pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwykłych 

pomieszczeniach

4452 PN-EN ISO 3382-3:2012 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych 

pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu 

"open space"

4453 PN-EN ISO 3822-1:2001 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 1: Metoda pomiaru

4454 PN-EN ISO 3822-1:2001/A1:2009 wersja angielska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 1: Metoda pomiaru

4455 PN-EN ISO 3822-2:2001 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 2: Warunki montażu i działania 

zaworów czerpalnych i baterii

4456 PN-EN ISO 3822-3:2001 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy 

zaworów przepływowych i urządzeń

4457 PN-EN ISO 3822-3:2001/A1:2009 wersja angielska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy 

zaworów przepływowych i urządzeń

4458 PN-EN ISO 3822-4:2002 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu 

armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji 

wodnej -- Część 4: Warunki montażu i działania 

urządzeń specjalnych

4459 PN-EN ISO 4043:2017-01 wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny przenośne -- 

Wymagania

4460 PN-EN ISO 4064-1:2017-07 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

4461 PN-EN ISO 4064-1:2014-09 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

4462 PN-EN ISO 4064-2:2017-07 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 2: Metody badań



4463 PN-EN ISO 4064-2:2014-09 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 2: Metody badań

4464 PN-EN ISO 4064-3:2014-09 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 3: Format sprawozdania z badań

4465 PN-EN ISO 4064-4:2014-09 wersja angielska

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w 

ISO 4064-1

4466 PN-EN ISO 4064-5:2017-07 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 5: Wymagania instalacyjne

4467 PN-EN ISO 4064-5:2014-09 wersja angielska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- 

Część 5: Wymagania instalacyjne

4468 PN-EN ISO 6781-3:2016-04 wersja angielska

Właściwości użytkowe budynków -- Detekcja wad 

cieplnych i wilgotnościowych w budynkach metodą 

podczerwieni -- Część 3: Kwalifikacje operatorów 

urządzeń, analityków danych i piszących raporty

4469 PN-EN ISO 6927:2012 wersja angielska Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia

4470 PN-EN ISO 6946:2017-10 wersja angielska

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody 

obliczania

4471 PN-EN ISO 6946:2008 wersja polska

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 

obliczania

4472 PN-EN ISO 6946:2008 wersja angielska

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 

obliczania

4473 PN-EN ISO 6946:2004 wersja polska

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 

obliczania

4474 PN-EN ISO 6946:1999 wersja polska

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 

obliczania

4475 PN-EN ISO 7235:2009 wersja angielska

Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików 

kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie 

wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia 

całkowitego

4476 PN-EN ISO 7235:2006 wersja polska

Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików 

kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie 

wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia 

całkowitego

4477 PN-EN ISO 7389:2004 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie powrotu elastycznego kitów

4478 PN-EN ISO 7389:2004 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Oznaczanie powrotu elastycznego kitów

4479 PN-EN ISO 7390:2004 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie odporności na spływanie kitów

4480 PN-EN ISO 7390:2004 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Oznaczanie odporności kitów na spływanie



4481 PN-EN ISO 8339:2005 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Kity -- Określanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu

4482 PN-EN ISO 8340:2005 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Kity -- Określanie właściwości mechanicznych kitów 

przy stałym rozciąganiu

4483 PN-EN ISO 8394-1:2011 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Część 1: Określanie wytłaczalności kitów

4484 PN-EN ISO 8394-2:2017-12 wersja angielska
Budynki i budowle -- Określanie wytłaczalności kitów 

-- Część 2: Znormalizowane urządzenie badawcze

4485 PN-EN ISO 8394-2:2011 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Część 2: Określanie wytłaczalności kitów przy 

pomocy znormalizowanego urządzenia badawczego

4486 PN-EN ISO 8394-2:2011/AC:2011 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Część 2: Określanie wytłaczalności kitów przy 

pomocy znormalizowanego urządzenia badawczego

4487 PN-EN ISO 8795:2003 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody pitnej -- Ocena migracji -- 

Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z 

tworzyw sztucznych

4488 PN-EN ISO 8795:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody pitnej -- Ocena migracji 

składników -- Oznaczanie migracji z rur i z kształtek z 

tworzyw sztucznych oraz z ich połączeń

4489 PN-EN ISO 8970:2010 wersja angielska

Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki 

mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości 

drewna

4490 PN-EN ISO 9046:2005 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej 

temperaturze

4491 PN-EN ISO 9046:2005 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej 

temperaturze

4492 PN-EN ISO 9047:2004 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w 

zmiennych temperaturach

4493 PN-EN ISO 9047:2004 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji-kohezji kitów w 

zmiennych temperaturach

4494 PN-EN ISO 9047:2002 wersja angielska
Budownictwo -- Kity -- Określanie właściwości 

adhezyjno-kohezyjnych w różnych temperaturach

4495 PN-EN ISO 9229:2007 wersja polska Izolacja cieplna -- Słownik

4496 PN-EN ISO 9229:2007 wersja angielska Izolacja cieplna -- Słownik

4497 PN-EN ISO 9288:1999 wersja polska
Izolacja cieplna -- Wymiana ciepła przez 

promieniowanie -- Wielkości fizyczne i definicje



4498 PN-EN ISO 9972:2015-10 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Określanie przepuszczalności powietrznej budynków -

- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem 

wentylatora

4499 PN-EN ISO 10052:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu 

od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda 

uproszczona

4500 PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu 

od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda 

uproszczona

4501 PN-EN ISO 10052:2005 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary polowe izolacyjności akustycznej 

od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz od 

urządzeń technicznych -- Metoda polowa

4502 PN-EN ISO 10077-1:2017-10 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Postanowienia ogólne

4503 PN-EN ISO 10077-1:2007 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Postanowienia ogólne

4504 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Postanowienia ogólne

4505 PN-EN ISO 10077-1:2006 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Postanowienia ogólne

4506 PN-EN ISO 10077-1:2002 wersja polska

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Metoda uproszczona

4507 PN-EN ISO 10077-2:2017-10 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4508 PN-EN ISO 10077-2:2012 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4509 PN-EN ISO 10077-2:2012 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4510 PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4511 PN-EN ISO 10077-2:2005 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4512 PN-EN ISO 10077-2:2005/Ap1:2010 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

2: Metoda komputerowa dla ram

4513 PN-EN ISO 10121-1:2014-07 wersja angielska

Metody badania do oceny parametrów użytkowych 

mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania 

powietrza z gazów w wentylacji ogólnej -- Część 1: 

Materiały filtracyjne do oczyszczania powietrza z 

gazów



4514 PN-EN ISO 10121-2:2013-09 wersja angielska

Metody badania do oceny parametrów użytkowych 

mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania 

powietrza z gazów w wentylacji ogólnej -- Część 2: 

Urządzenia do oczyszczania powietrza z gazów 

(GPACD)

4515 PN-EN ISO 10140-1:2016-10 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: 

Zasady stosowania dla określonych wyrobów

4516 PN-EN ISO 10140-1:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: 

Zasady stosowania dla określonych wyrobów

4517
PN-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014-09 wersja 

angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: 

Zasady stosowania dla określonych wyrobów

4518 PN-EN ISO 10140-1:2011/A1:2012 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: 

Zasady stosowania dla określonych wyrobów

4519 PN-EN ISO 10140-2:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: 

Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

4520 PN-EN ISO 10140-3:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: 

Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

4521
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 wersja 

angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: 

Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

4522 PN-EN ISO 10140-4:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 4: 

Procedury pomiarowe i wymagania

4523 PN-EN ISO 10140-5:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: 

Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk 

badawczych i wyposażenia

4524
PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 wersja 

angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: 

Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk 

badawczych i wyposażenia

4525 PN-EN ISO 10211:2017-09 wersja angielska
Mostki cieplne w budownictwie -- Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe

4526 PN-EN ISO 10211:2008 wersja polska
Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe

4527 PN-EN ISO 10211:2008 wersja angielska
Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie cieplne i 

temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe

4528 PN-EN ISO 10211-1:2005 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni -- Część 1: 

Metody ogólne

4529 PN-EN ISO 10211-1:2005/Ap1:2006 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni -- Część 1: 

Metody ogólne



4530 PN-EN ISO 10211-1:1998 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni -- Ogólne metody 

obliczania

4531 PN-EN ISO 10211-2:2002 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni -- Część 2: 

Liniowe mostki cieplne

4532 PN-EN ISO 10426-1:2010 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4533 PN-EN ISO 10426-1:2010 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4534 PN-EN ISO 10426-1:2010/AC:2010 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4535 PN-EN ISO 10426-1:2009 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4536 PN-EN ISO 10426-1:2006 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4537 PN-EN ISO 10426-1:2002 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4538 PN-EN ISO 10426-1:2002/A1:2005 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 1: 

Specyfikacja

4539 PN-EN ISO 10426-1:2002 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania odwiertów -- Część 1: 

Wymagania

4540 PN-EN ISO 10426-2:2006 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 2: Badania cementów wiertniczych

4541 PN-EN ISO 10426-2:2006/AC:2008 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 2: Badania cementów wiertniczych

4542 PN-EN ISO 10426-2:2006/A1:2006 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 2: Badania cementów wiertniczych

4543 PN-EN ISO 10426-2:2004 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 2: Badanie cementów do cementowania 

otworów wiertniczych

4544 PN-EN ISO 10426-2:2004/A1:2005 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 2: Badanie cementów do cementowania 

otworów wiertniczych

4545 PN-EN ISO 10426-3:2006 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 3: 

Badania receptur cementów stosowanych w 

otworach wiertniczych na wodach głębokich



4546 PN-EN ISO 10426-3:2005 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 3: Badanie preparatów cementowych do 

otworów wiertniczych głębinowych

4547 PN-EN ISO 10426-4:2006 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 4: 

Sporządzanie i badanie zaczynów cementowych pod 

ciśnieniem atmosferycznym

4548 PN-EN ISO 10426-4:2005 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów wiertniczych -- 

Część 4: Przygotowanie i badanie piankowych 

zapraw cementowych przy ciśnieniu atmosferycznym

4549 PN-EN ISO 10426-5:2006 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 5: 

Określanie kurczliwości i ekspansji zaczynów 

cementowych o różnym składzie pod ciśnieniem 

atmosferycznym

4550 PN-EN ISO 10426-5:2006 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 5: 

Określenie równań skurczu i rozszerzalności cementu 

przy ciśnieniu atmosferycznym

4551 PN-EN ISO 10426-6:2012 wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 6: 

Metody określania statycznej wytrzymałości 

strukturalnej zaczynów cementowych

4552 PN-EN ISO 10426-6:2008 wersja angielska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i 

materiały do cementowania otworów -- Część 6: 

Metody określania statycznej odporności na ścinanie 

formacji cementowych

4553 PN-EN ISO 10456:2009 wersja polska

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 

obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych

4554 PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010 wersja polska

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 

obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych

4555 PN-EN ISO 10456:2008 wersja angielska

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 

obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych

4556 PN-EN ISO 10456:2004 wersja polska

Materiały i wyroby budowlane -- Procedury 

określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych

4557 PN-EN ISO 10456:2002 wersja angielska

Materiały i wyroby budowlane -- Procedury 

określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych



4558 PN-EN ISO 10534-2:2003 wersja polska

Akustyka -- Określanie współczynnika pochłaniania 

dźwięku i impedancji akustycznej w rurach 

impedancyjnych -- Część 2: Metoda funkcji przejścia

4559 PN-EN ISO 10534-2:2002 wersja angielska

Akustyka -- Określenie współczynnika pochłaniania 

dźwięku i impedancji akustycznej w rurach 

impedancyjnych -- Część 2: Metoda funkcji przejścia

4560 PN-EN ISO 10545-1:2014-12 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie 

próbek i warunki odbioru

4561 PN-EN ISO 10545-1:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i 

warunki odbioru

4562 PN-EN ISO 10545-2:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni

4563 PN-EN ISO 10545-3:1999 wersja polska

Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 

pozornej oraz gęstości całkowitej

4564 PN-EN ISO 10545-4:2014-09 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej

4565 PN-EN ISO 10545-4:2012 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej

4566 PN-EN ISO 10545-4:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie i siły łamiącej

4567 PN-EN ISO 10545-5:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia

4568 PN-EN ISO 10545-6:2012 wersja angielska

Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych

4569 PN-EN ISO 10545-6:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych

4570 PN-EN ISO 10545-7:2000 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych

4571 PN-EN ISO 10545-8:2014-09 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie 

cieplnej rozszerzalności liniowej

4572 PN-EN ISO 10545-8:1998 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej

4573 PN-EN ISO 10545-9:2013-12 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie 

odporności na szok termiczny

4574 PN-EN ISO 10545-9:1998 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

szok termiczny

4575 PN-EN ISO 10545-10:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

rozszerzalności wodnej

4576 PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

rozszerzalności wodnej

4577 PN-EN ISO 10545-11:1998 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych

4578 PN-EN ISO 10545-12:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie 

mrozoodporności

4579 PN-EN ISO 10545-13:2017-01 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie 

odporności chemicznej



4580 PN-EN ISO 10545-13:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 

chemicznej

4581 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności 

chemicznej

4582 PN-EN ISO 10545-14:2015-11 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie 

odporności na plamienie

4583 PN-EN ISO 10545-14:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na 

plamienie

4584 PN-EN ISO 10545-15:1999 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego 

ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych

4585 PN-EN ISO 10545-16:2012 wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie 

małych różnic barwy

4586 PN-EN ISO 10545-16:2001 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie małych różnic 

barwy

4587 PN-EN ISO 10563:2017-08 wersja angielska
Budynki i budowle -- Kity -- Określanie zmiany masy i 

objętości

4588 PN-EN ISO 10563:2007 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie zmiany 

masy i objętości

4589 PN-EN ISO 10563:2005 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie zmian masy i objętości

4590 PN-EN ISO 10563:2000 wersja polska
Budownictwo -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie zmian masy i objętości

4591 PN-EN ISO 10590:2007 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu, 

przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody

4592 PN-EN ISO 10590:2005 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu 

po działaniu wody

4593 PN-EN ISO 10590:2003 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu 

po działaniu wody

4594 PN-EN ISO 10590:2002 wersja angielska

Budownictwo -- Kity -- Określanie właściwości 

adhezyjno-kohezyjnych przy utrzymywanym 

wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie

4595 PN-EN ISO 10591:2007 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody

4596 PN-EN ISO 10591:2005 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody

4597 PN-EN ISO 10591:2003 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody

4598 PN-EN ISO 10591:2002 wersja angielska
Budownictwo -- Kity -- Określanie właściwości 

adhezyjno-kohezyjnych po zanurzeniu w wodzie

4599 PN-EN ISO 10848-1:2017-11 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i 

od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy 

przylegającymi komorami -- Część 1: Dokument 

ramowy

4600 PN-EN ISO 10848-1:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 1: 

Dokument ramowy



4601 PN-EN ISO 10848-1:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

między sąsiednimi pomieszczeniami -- Część 1: 

Dokument ramowy (główny)

4602 PN-EN ISO 10848-2:2017-11 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i 

od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy 

przylegającymi komorami -- Część 2: Przypadek 

elementów typu B, kiedy złącze ma mały wpływ

4603 PN-EN ISO 10848-2:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 2: 

Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego 

wpływu złącza

4604 PN-EN ISO 10848-2:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

między sąsiednimi pomieszczeniami -- Część 2: 

Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, 

przy małym wpływie złącza

4605 PN-EN ISO 10848-2:2006/AC:2007 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

między sąsiednimi pomieszczeniami -- Część 2: 

Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, 

przy małym wpływie złącza

4606 PN-EN ISO 10848-3:2017-11 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i 

od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy 

przylegającymi komorami -- Część 3: Przypadek 

elementów typu B, kiedy złącze ma znaczący wpływ

4607 PN-EN ISO 10848-3:2007 wersja polska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 3: 

Dotyczy lekkich elementów w przypadku znaczącego 

wpływu złącza

4608 PN-EN ISO 10848-3:2006 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

między sąsiednimi pomieszczeniami -- Część 3: 

Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, 

przy istotnym wpływie złącza

4609 PN-EN ISO 10848-4:2017-11 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i 

od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy 

przylegającymi komorami -- Część 4: Przypadek 

złączy z co najmniej jednym elementem typu A



4610 PN-EN ISO 10848-4:2010 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny przenoszenia 

bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych 

między przylegającymi pomieszczeniami -- Część 4: 

Dotyczy złączy z co najmniej jednym ciężkim 

elementem

4611 PN-EN ISO 11091:2001 wersja polska
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania 

terenu

4612 PN-EN ISO 11296-1:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: 

Postanowienia ogólne

4613 PN-EN ISO 11296-3:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: 

Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

4614 PN-EN ISO 11296-3:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: 

Wykładzina z rur ścisle pasowanych

4615
PN-EN ISO 11296-3:2011/Ap1:2013-06 wersja 

angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: 

Wykładzina z rur ścisle pasowanych

4616 PN-EN ISO 11297-1:2013-07 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: 

Postanowienia ogólne

4617 PN-EN ISO 11297-3:2013-07 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: 

Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

4618 PN-EN ISO 11297-3:2013-07 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: 

Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

4619 PN-EN ISO 11431:2004 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po 

działaniu ciepła, wody i sztucznego światła 

działającego przez szkło

4620 PN-EN ISO 11431:2003 wersja angielska

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po 

działaniu ciepła, wody i sztucznego światła

4621 PN-EN ISO 11432:2005 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

odporności na ściskanie

4622 PN-EN ISO 11432:2003 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie 

odporności na ściskanie

4623 PN-EN ISO 11432:2002 wersja angielska
Budownictwo -- Kity -- Określanie wytrzymałości na 

ściskanie



4624 PN-EN ISO 11600:2004 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów

4625 PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011 wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów

4626 PN-EN ISO 11654:1999 wersja polska
Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w 

budownictwie -- Wskaźnik pochłaniania dźwięku

4627 PN-EN ISO 11691:2009 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików 

kanałowych bez przepływu -- Laboratoryjna metoda 

orientacyjna

4628 PN-EN ISO 11820:2000 wersja polska
Akustyka -- Pomiary tłumików hałasu w miejscu 

zainstalowania

4629 PN-EN ISO 11855-1:2015-09 wersja angielska

Projektowanie środowiska w budynku -- 

Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz 

regulacja wbudowanych  systemów ogrzewania i 

chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: 

Definicje, symbole i kryteria komfortu

4630 PN-EN ISO 11855-2:2015-10 wersja angielska

Projektowanie środowiska w budynku -- 

Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz 

regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i 

chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: 

Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i 

chłodzenia

4631 PN-EN ISO 11855-3:2015-09 wersja angielska

Projektowanie środowiska w budynku -- 

Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz 

regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i 

chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: 

Projektowanie i wymiarowanie

4632 PN-EN ISO 11855-4:2015-10 wersja angielska

Projektowanie środowiska w budynku -- 

Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz 

regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i 

chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: 

Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i 

chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku 

„Thermo Active Building Systems” (TABS)

4633 PN-EN ISO 11855-5:2015-10 wersja angielska

Projektowanie środowiska w budynku -- 

Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz 

regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i 

chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: 

Instalacja

4634 PN-EN ISO 12006-3:2016-12 wersja angielska

Budownictwo -- Organizacja informacji o obiekcie 

budowlanym -- Część 3: Schemat danych obiektowo-

zorientowanych

4635 PN-EN ISO 12241:2010 wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych -- Zasady obliczania

4636 PN-EN ISO 12241:2008 wersja angielska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych -- Zasady obliczania

4637 PN-EN ISO 12241:2001 wersja polska
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych -- Zasady obliczania



4638 PN-EN ISO 12354-1:2017-10 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych między pomieszczeniami

4639 PN-EN ISO 12354-2:2017-10 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych między pomieszczeniami

4640 PN-EN ISO 12354-3:2017-10 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 3: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych przenikających z zewnątrz

4641 PN-EN ISO 12354-4:2017-10 wersja angielska

Akustyka budowlana -- Określenie właściwości 

akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku 

do środowiska

4642 PN-EN ISO 12567-1:2010 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

4643 PN-EN ISO 12567-1:2010 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

4644 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

4645 PN-EN ISO 12567-1:2004 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

4646 PN-EN ISO 12567-1:2002 wersja angielska

Właściwości cieplne okien i drzwi -- Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 

grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

4647 PN-EN ISO 12567-2:2006 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 2: Okna dachowe i inne 

okna wystające z płaszczyzny

4648 PN-EN ISO 12567-2:2006 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- 

Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 

skrzynki grzejnej -- Część 2: Okna dachowe oraz inne 

projektowane okna

4649 PN-EN ISO 12569:2017-12 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków i 

materiałów -- Określanie właściwej szybkości 

przepływu powietrza w budynkach -- Metoda 

rozcieńczania gazu znacznikowego

4650 PN-EN ISO 12569:2013-05 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków i 

materiałów -- Określanie właściwej szybkości 

przepływu powietrza w budynkach -- Metoda 

rozcieńczania gazu znacznikowego



4651 PN-EN ISO 12569:2013-05 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków i 

materiałów -- Określanie wymiany powietrza w 

budynkach -- Metoda gazu znacznikowego

4652
PN-EN ISO 12569:2013-05/Ap1:2015-11 wersja 

angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków i 

materiałów -- Określanie wymiany powietrza w 

budynkach -- Metoda gazu znacznikowego

4653 PN-EN ISO 12569:2004 wersja polska

Izolacja cieplna w budynkach -- Określanie wymiany 

powietrza w budynkach -- Metoda gazu 

znacznikowego

4654 PN-EN ISO 12569:2002 wersja angielska

Izolacja cieplna w budynkach -- Określanie wymiany 

powietrza w budynkach -- Metoda gazu 

znacznikowego

4655 PN-EN ISO 12570:2002 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności 

przez suszenie w podwyższonej temperaturze

4656 PN-EN ISO 12570:2002/A1:2013-11 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności 

przez suszenie w podwyższonej temperaturze

4657 PN-EN ISO 12571:2013-12 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

właściwości sorpcyjnych

4658 PN-EN ISO 12571:2013-12 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

właściwości sorpcyjnych

4659 PN-EN ISO 12571:2002 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości 

sorpcyjnych

4660 PN-EN ISO 12572:2016-10 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

właściwości związanych z transportem pary wodnej -- 

Metoda naczynia

4661 PN-EN ISO 12572:2004 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

właściwości związanych z transportem pary wodnej

4662 PN-EN ISO 12572:2002 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i 

wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości 

transportu pary wodnej

4663 PN-EN ISO 12631:2017-10 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

4664 PN-EN ISO 12631:2013-03 wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

4665 PN-EN ISO 12631:2013-03 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

4666 PN-EN ISO 12696:2017-01 wersja angielska Ochrona katodowa stali w betonie

4667 PN-EN ISO 12696:2012 wersja angielska Ochrona katodowa stali w betonie

4668 PN-EN ISO 12944-1:2018-01 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych  za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie



4669 PN-EN ISO 12944-2:2018-02 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk

4670 PN-EN ISO 12944-3:2018-02 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 3: Zasady projektowania

4671 PN-EN ISO 12944-4:2018-02 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni

4672 PN-EN ISO 12944-7:2018-01 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich

4673 PN-EN ISO 12944-8:2018-01 wersja angielska

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych -- Część 8: Opracowanie dokumentacji 

dotyczącej nowych prac i renowacji

4674 PN-EN ISO 12999-1:2014-08 wersja angielska

Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności 

pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: 

Izolacyjność akustyczna

4675
PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08 wersja 

angielska

Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności 

pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: 

Izolacyjność akustyczna

4676 PN-EN ISO 13229:2012 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -

- Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie liczby lepkościowej 

oraz liczby K

4677 PN-EN ISO 13254:2017-11 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -

- Metoda badania wodoszczelności

4678 PN-EN ISO 13255:2017-12 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem

4679 PN-EN ISO 13257:2017-11 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -

- Metoda badania odporności na cykliczne działanie 

podwyższonej temperatury

4680 PN-EN ISO 13262:2017-11 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Rury z tworzyw 

termoplastycznych o ściankach strukturalnych 

ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie 

wytrzymałości spoiny na rozciąganie



4681 PN-EN ISO 13263:2017-12 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z 

tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania 

wytrzymałości na uderzenie

4682 PN-EN ISO 13264:2017-12 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z 

tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania 

wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności 

kształtek fabrykowanych

4683 PN-EN ISO 13370:2017-09 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania

4684 PN-EN ISO 13370:2008 wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania

4685 PN-EN ISO 13370:2008 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Wymiana 

ciepła przez grunt -- Metody obliczania

4686 PN-EN ISO 13370:2001 wersja polska
Właściwości cieplne budynków -- Wymiana ciepła 

przez grunt -- Metody obliczania

4687 PN-EN ISO 13786:2017-09 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe komponentów 

budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- 

Metody obliczania

4688 PN-EN ISO 13786:2008 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe komponentów 

budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- 

Metody obliczania

4689 PN-EN ISO 13786:2008 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe komponentów 

budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- 

Metody obliczania

4690 PN-EN ISO 13786:2001 wersja polska

Właściwości cieplne komponentów budowlanych -- 

Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody 

obliczania

4691 PN-EN ISO 13787:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie 

deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

4692 PN-EN ISO 13788:2013-05 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura 

powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 

międzywarstwowej -- Metody obliczania

4693 PN-EN ISO 13788:2013-05 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura 

powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 

międzywarstwowa -- Metody obliczania



4694
PN-EN ISO 13788:2013-05/Ap1:2016-11 wersja 

angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura 

powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 

międzywarstwowa -- Metody obliczania

4695 PN-EN ISO 13788:2003 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura 

powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 

międzywarstwowa -- Metody obliczania

4696 PN-EN ISO 13788:2002 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura 

powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie 

krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej 

kondensacji -- Metody obliczania

4697 PN-EN ISO 13789:2017-10 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie 

i wentylację -- Metoda obliczania

4698 PN-EN ISO 13789:2008 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie 

i wentylację -- Metoda obliczania

4699 PN-EN ISO 13789:2008 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i 

wentylację -- Metoda obliczania

4700 PN-EN ISO 13789:2001 wersja polska
Właściwości cieplne budynków -- Współczynnik strat 

ciepła przez przenikanie -- Metoda obliczania

4701 PN-EN ISO 13790:2009 wersja polska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia

4702 PN-EN ISO 13790:2008 wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia

4703 PN-EN ISO 13790:2006 wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania

4704 PN-EN ISO 13790:2005 wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania

4705 PN-EN ISO 13791:2012 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria 

podstawowe i procedury walidacji

4706 PN-EN ISO 13791:2012 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria 

podstawowe i procedury walidacji

4707 PN-EN ISO 13791:2006 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria 

podstawowe i procedury walidacji



4708 PN-EN ISO 13791:2005 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie bez mechanicznego chłodzenia -- Kryteria 

podstawowe i procedury walidacji

4709 PN-EN ISO 13792:2012 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Metody 

uproszczone

4710 PN-EN ISO 13792:2012 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Metody 

uproszczone

4711 PN-EN ISO 13792:2007 wersja polska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatury wewnętrznej pomieszczenia 

w lecie, bez mechanicznego chłodzenia -- Metody 

uproszczone

4712 PN-EN ISO 13792:2005 wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków -- 

Obliczanie temperatur wewnętrznych w 

pomieszczeniu w lecie bez mechanicznego 

chłodzenia -- Metoda uproszczona

4713 PN-EN ISO 13793:2002 wersja polska

Właściwości cieplne budynków -- Projektowanie 

cieplne posadowień budynków w celu uniknięcia 

wysadzin mrozowych

4714 PN-EN ISO 14683:2017-09 wersja angielska

Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne

4715 PN-EN ISO 14683:2008 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne

4716 PN-EN ISO 14683:2007 wersja angielska

Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne

4717 PN-EN ISO 14683:2001 wersja polska

Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne

4718 PN-EN ISO 14713-1:2017-08 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- 

Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 

odporności korozyjnej

4719 PN-EN ISO 14713-1:2010 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 

odporności korozyjnej

4720 PN-EN ISO 14713-2:2010 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe

4721 PN-EN ISO 14713-3:2017-08 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- 

Część 3: Szerardyzacja

4722 PN-EN ISO 14713-3:2010 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 3: Szerardyzacja



4723 PN-EN ISO 14713-3:2010/AC:2010 wersja angielska

Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące 

ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 3: Szerardyzacja

4724 PN-EN ISO 14798:2013-06 wersja angielska
Dźwigi, schody i chodniki ruchome -- Metodologia 

oceny i zmniejszania ryzyka

4725 PN-EN ISO 15148:2004 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

współczynnika absorpcji wody przez częściowe 

zanurzenie

4726 PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 

współczynnika absorpcji wody przez częściowe 

zanurzenie

4727 PN-EN ISO 15186-1:2005 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach oraz izolacyjności elementów 

budowlanych metodą natężenia dźwięku -- Część 1: 

Pomiary laboratoryjne

4728 PN-EN ISO 15186-2:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych metodą natężeniową -- Część 2: 

Pomiary terenowe

4729 PN-EN ISO 15186-3:2011 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych metodą natężeniową -- Część 3: 

Pomiary laboratoryjne w zakresie niskich 

częstotliwości

4730 PN-EN ISO 15630-1:2002 wersja angielska

Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań 

-- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia 

betonu

4731 PN-EN ISO 15630-2:2002 wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań 

-- Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe

4732 PN-EN ISO 15630-3:2002 wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań 

-- Część 3: Stal do sprężania betonu

4733 PN-EN ISO 15758:2014-06 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- 

Obliczanie dyfuzji pary wodnej -- Systemy izolacji 

rurociągów zimnych

4734 PN-EN ISO 15858:2016-10 wersja angielska
Urządzenia UV-C -- Informacje dotyczące 

bezpieczeństwa -- Dopuszczalna ekspozycja ludzi

4735 PN-EN ISO 15874-1:2013-06 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 1: Postanowienia ogólne

4736 PN-EN ISO 15874-1:2013-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 1: Postanowienia ogólne

4737 PN-EN ISO 15874-1:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 1: Wymagania ogólne

4738 PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 1: Wymagania ogólne



4739 PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 1: Wymagania ogólne

4740 PN-EN ISO 15874-1:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody -- Polipropylen (PP) -- Część 1: 

Wymagania ogólne

4741 PN-EN ISO 15874-2:2013-06 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4742
PN-EN ISO 15874-2:2013-06/Ap1:2016-09 wersja 

polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4743 PN-EN ISO 15874-2:2013-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen(PP) -

- Część 2: Rury

4744 PN-EN ISO 15874-2:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4745 PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4746 PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4747 PN-EN ISO 15874-2:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polipropylen (PP) 

-- Część 2: Rury

4748 PN-EN ISO 15874-3:2013-06 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 3: Kształtki

4749 PN-EN ISO 15874-3:2013-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 3: Kształtki

4750
PN-EN ISO 15874-3:2013-06/Ap1:2013-10 wersja 

angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 3: Kształtki

4751 PN-EN ISO 15874-3:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 3: Kształtki

4752 PN-EN ISO 15874-3:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polipropylen (PP) 

-- Część 3: Kształtki

4753 PN-EN ISO 15874-5:2013-06 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4754 PN-EN ISO 15874-5:2013-06 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4755 PN-EN ISO 15874-5:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

-- Część 5: Przydatność systemu do stosowania



4756 PN-EN ISO 15874-5:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polipropylen (PP) 

-- Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

4757 PN-EN ISO 15875-1:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

4758 PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

4759 PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

4760 PN-EN ISO 15875-1:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polietylen 

sieciowany (PE-X) -- Część 1: Wymagania ogólne

4761 PN-EN ISO 15875-2:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury

4762 PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury

4763 PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury

4764 PN-EN ISO 15875-2:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polietylen 

sieciowany (PE-X) -- Część 2: Rury

4765 PN-EN ISO 15875-3:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki

4766 PN-EN ISO 15875-3:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polietylen 

sieciowany (PE-X) -- Część 3: Kształtki

4767 PN-EN ISO 15875-5:2005 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany 

polietylen (PE-X) -- Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania

4768 PN-EN ISO 15875-5:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polietylen 

sieciowany (PE-X) -- Część 5: Przydatność do 

stosowania w systemie

4769 PN-EN ISO 15876-1:2017-03 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

4770 PN-EN ISO 15876-1:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 1: Wymagania ogólne



4771 PN-EN ISO 15876-1:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

4772 PN-EN ISO 15876-1:2004/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 1: Wymagania ogólne

4773 PN-EN ISO 15876-2:2017-03 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 2: Rury

4774 PN-EN ISO 15876-2:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 2: Rury

4775 PN-EN ISO 15876-2:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 2: Rury

4776 PN-EN ISO 15876-2:2004/A1:2007 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 2: Rury

4777 PN-EN ISO 15876-3:2017-03 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 3: Kształtki

4778 PN-EN ISO 15876-3:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 3: Kształtki

4779 PN-EN ISO 15876-3:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 3: Kształtki

4780 PN-EN ISO 15876-5:2017-03 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4781 PN-EN ISO 15876-5:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4782 PN-EN ISO 15876-5:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Polibutylen (PB) -- 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

4783 PN-EN ISO 15877-1:2009 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania 

ogólne

4784 PN-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania 

ogólne

4785 PN-EN ISO 15877-1:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania 

ogólne

4786 PN-EN ISO 15877-2:2009 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury



4787 PN-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury

4788 PN-EN ISO 15877-2:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury

4789 PN-EN ISO 15877-3:2009 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki

4790 PN-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki

4791 PN-EN ISO 15877-3:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki

4792 PN-EN ISO 15877-5:2009 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania

4793 PN-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania

4794 PN-EN ISO 15877-5:2004 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność 

do stosowania w systemie

4795 PN-EN ISO 15927-1:2005 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 1: Średnie miesięczne 

niezależnych parametrów meteorologicznych

4796 PN-EN ISO 15927-2:2010 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 2: Dane godzinowe do 

obliczania mocy chłodniczej

4797 PN-EN ISO 15927-2:2009 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 2: Dane godzinowe do 

obliczania mocy chłodniczej

4798 PN-EN ISO 15927-3:2010 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 3: Obliczanie wskaźnika 

zacinającego deszczu dla powierzchni pionowych z 

danych godzinowych wiatru i deszczu



4799 PN-EN ISO 15927-3:2009 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 3: Obliczanie wskaźnika 

zacinającego deszczu dla powierzchni pionowych z 

danych godzinowych wiatru i deszczu

4800 PN-EN ISO 15927-4:2007 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 4: Dane godzinowe do oceny 

rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia

4801 PN-EN ISO 15927-4:2005 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 4: Dane godzinowe do oceny 

rocznej energii do ogrzewania i chłodzenia

4802 PN-EN ISO 15927-5:2006 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 5: Dane do wyznaczania 

obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania

4803 PN-EN ISO 15927-5:2006/A1:2012 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 5: Dane do wyznaczania 

obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania

4804 PN-EN ISO 15927-5:2005 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 5: Dane do projektowania 

ciepła do ogrzewania

4805 PN-EN ISO 15927-6:2010 wersja polska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 6: Zakumulowane różnice 

temperatury (stopniodni)

4806 PN-EN ISO 15927-6:2007 wersja angielska

Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 

budynków -- Obliczanie i prezentacja danych 

klimatycznych -- Część 6: Zakumulowane różnice 

temperatury (stopniodni)

4807 PN-EN ISO 15957:2015-04 wersja angielska
Pyły testowe do oceny urządzeń oczyszczających 

powietrze

4808 PN-EN ISO 16032:2006 wersja polska

Akustyka -- Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 

od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach 

-- Metoda dokładna

4809 PN-EN ISO 16032:2005 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego 

od urządzeń technicznych w budynku -- Metoda 

techniczna

4810 PN-EN ISO 16170:2016-09 wersja angielska

Metody badania w miejscu zainstalowania systemów 

filtrów wysokoskutecznych w obiektach 

przemysłowych

4811 PN-EN ISO 16251-1:2014-09 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar laboratoryjny redukcji 

przenoszonego hałasu uderzeniowego przez 

wykładziny podłogowe na małej próbce stropu -- 

Część 1: Mała próbka stropu masywnego



4812 PN-EN ISO 16276-1:2007 wersja angielska

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i 

kryteria odbioru adhezji/kohezji (wytrzymałości na 

zrywanie) powłoki -- Część 1: Badanie odrywania

4813 PN-EN ISO 16283-1:2014-05 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych

4814
PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 wersja 

angielska

Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych

4815 PN-EN ISO 16283-2:2016-02 wersja angielska

Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych

4816 PN-EN ISO 16283-3:2016-04 wersja angielska

Akustyka -- Pomiar terenowy izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Część 3: Izolacyjność 

akustyczna ściany zewnętrznej

4817 PN-EN ISO 16484-1:2012 wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu

4818 PN-EN ISO 16484-1:2011 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu

4819 PN-EN ISO 16484-2:2005 wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 2: Sprzęt

4820 PN-EN ISO 16484-3:2007 wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 3: Funkcje

4821 PN-EN ISO 16484-3:2005 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków -- 

Część 3: Funkcje

4822 PN-EN ISO 16484-5:2017-08 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych

4823 PN-EN ISO 16484-5:2014-07 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych

4824 PN-EN ISO 16484-5:2013-02 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków -- 

Część 5: Protokół wymiany danych

4825 PN-EN ISO 16484-5:2011 wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków -- 

Część 5: Protokół wymiany danych

4826 PN-EN ISO 16484-5:2011 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterownia budynków -- 

Część 5: Protokół transmisji danych

4827 PN-EN ISO 16484-5:2008 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterownia budynków -- 

Część 5: Protokół transmisji danych

4828 PN-EN ISO 16484-5:2008/A1:2009 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterownia budynków -- 

Część 5: Protokół transmisji danych

4829 PN-EN ISO 16484-5:2004 wersja angielska
Automatyka budynkowa i systemy sterowania -- 

Część 5: Protokół transmisji danych

4830 PN-EN ISO 16484-6:2014-07 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych

4831 PN-EN ISO 16484-6:2006 wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków 

(BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych



4832 PN-EN ISO 16890-1:2017-01 wersja angielska

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i 

system klasyfikacji skuteczności określony na 

podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM)

4833 PN-EN ISO 16890-2:2017-01 wersja angielska

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji 

wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza

4834 PN-EN ISO 16890-3:2017-01 wersja angielska

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Część 3: Określanie skuteczności filtracji metodą 

grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w 

zależności od masy zatrzymywanego pyłu

4835 PN-EN ISO 16890-4:2017-01 wersja angielska

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -

- Część 4: Metoda kondycjonowania mająca na celu 

wyznaczenie minimalnej badawczej skuteczności 

filtracji w funkcji wymiaru cząstek

4836 PN-EN ISO 16891:2016-04 wersja angielska
Metody badań oceniające degradację charakterystyk 

czyszczących medium filtracyjnego

4837 PN-EN ISO 18233:2006 wersja angielska
Akustyka -- Zastosowanie nowych metod 

pomiarowych w akustyce budynku i pomieszczeń

4838 PN-EN ISO 19432:2012 wersja angielska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne 

przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwa

4839 PN-EN ISO 19432:2008 wersja polska

Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne 

przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwa 

i badania

4840 PN-EN ISO 19432:2008 wersja angielska

Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne 

przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwa 

i badania

4841 PN-EN ISO 19432:2006 wersja angielska

Maszyny i urządzenia budowlane -- Przenośne, 

ręczne przecinarki spalinowe -- Wymagania 

bezpieczeństwa i badania

4842 PN-EN ISO 20109:2017-01 wersja angielska Tłumaczenie symultaniczne -- Sprzęt -- Wymagania

4843 PN-EN ISO 21003-1:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 1: Wymagania ogólne

4844 PN-EN ISO 21003-1:2008 wersja angielska

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli -- 

Część 1: Wymagania ogólne

4845 PN-EN ISO 21003-2:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 2: Rury

4846 PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 2: Rury

4847 PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 2: Rury



4848 PN-EN ISO 21003-2:2008 wersja angielska

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli -- 

Część 2: Rury

4849 PN-EN ISO 21003-3:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 3: Kształtki

4850 PN-EN ISO 21003-3:2008 wersja angielska

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli -- 

Część 3: Kształtki

4851 PN-EN ISO 21003-5:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków -- Część 5: Przydatność systemu 

do stosowania

4852 PN-EN ISO 21003-5:2008 wersja angielska

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli -- 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania

4853 PN-EN ISO 22391-1:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

1: Postanowienia ogólne

4854 PN-EN ISO 22391-1:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

1: Wymagania ogólne

4855 PN-EN ISO 22391-2:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

2: Rury

4856 PN-EN ISO 22391-2:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

2: Rury

4857 PN-EN ISO 22391-3:2010 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

3: Kształtki

4858 PN-EN ISO 22391-3:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

3: Kształtki

4859 PN-EN ISO 22391-5:2011 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

5: Przydatność systemu do stosowania

4860 PN-EN ISO 22391-5:2010 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o 

podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 

5: Przydatność systemu do stosowania



4861 PN-EN ISO 23993:2011 wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych -- Określanie 

obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła

4862 PN-EN ISO 23993:2008 wersja angielska

Materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków 

i instalacji przemysłowych -- Określanie 

obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła

4863 PN-EN ISO 25745-1:2013-03 wersja angielska

Charakterystyka energetyczna dźwigów, schodów i 

chodników ruchomych -- Część 1: Pomiar zużycia 

energii i weryfikacja

4864 PN-EN ISO 25745-2:2015-06 wersja angielska

Efektywność energetyczna dźwigów, schodów i 

chodników ruchomych -- Część 2: Obliczanie energii i 

klasyfikacja dźwigów (wind)

4865 PN-EN ISO 25745-3:2015-06 wersja angielska

Efektywność energetyczna dźwigów, schodów i 

chodników ruchomych -- Część 3: Obliczanie energii i 

klasyfikacja schodów i chodników ruchomych

4866 PN-EN ISO 29462:2013-08 wersja angielska

Badanie w warunkach terenowych urządzeń 

filtracyjnych i systemów stosowanych w wentylacji 

ogólnej w celu określenia ich skuteczności 

oczyszczania w odniesieniu do wymiarów cząstek i 

oporów przepływu powietrza

4867 PN-EN ISO 29481-1:2017-11 wersja angielska
Modele informacji o budynku -- Podręcznik 

dostarczania danych -- Część 1: Metodologia i format

4868 PN-EN ISO 29481-2:2016-12 wersja angielska

Modele informacji o budynku -- Podręcznik 

dostarczania danych -- Część 2: Schemat 

współdziałania

4869 PN-EN ISO 52000-1:2017-10 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: Ogólne ramy i 

procedury

4870 PN-EN ISO 52003-1:2017-09 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 

1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych 

energetycznych właściwości użytkowych

4871 PN-EN ISO 52010-1:2017-09 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: 

Konwersja danych klimatycznych do obliczeń 

energetycznych

4872 PN-EN ISO 52016-1:2017-09 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i 

chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i 

utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury 

obliczania

4873 PN-EN ISO 52017-1:2017-10 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury 

wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania

4874 PN-EN ISO 52018-1:2017-10 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych 

z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 

1: Przegląd opcji



4875 PN-EN ISO 52022-1:2017-10 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia 

światłem dziennym komponentów budowlanych i 

elementów -- Część 1: Uproszczona metoda 

obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia 

światłem dziennym dla urządzeń ochrony 

przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

4876 PN-EN ISO 52022-3:2017-09 wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- 

Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia 

światłem dziennym komponentów i elementów 

budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania 

charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem 

dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w 

połączeniu z oszkleniem

4877 PN-ENV 852:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody pitnej -- Ocena migracji -- 

Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji 

wartości migracji w laboratoriach

4878 PN-ENV 1187:2004 wersja polska
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy

4879 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 wersja polska
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy

4880 PN-ENV 1187:2004/A1:2006 wersja angielska
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy

4881 PN-ENV 1329-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności

4882 PN-ENV 1451-2:2007 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia do 

oceny zgodności

4883 PN-ENV 1451-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności

4884 PN-ENV 1452-6:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 6: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji

4885 PN-ENV 1453-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności



4886 PN-ENV 1455-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 

2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

4887 PN-ENV 1519-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Polietylen (PE) -- Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności

4888 PN-ENV 1565-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Mieszanina kopolimeru styrenu 

(SAN+PVC) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności

4889 PN-ENV 1566-2:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

4890 PN-ENV 1627:2006 wersja angielska
Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja

4891 PN-ENV 1628:2006 wersja angielska

Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Metoda badania dla określenia odporności na 

obciążenie statyczne

4892 PN-ENV 1629:2006 wersja angielska

Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Metoda badania dla określenia odporności na 

obciążenie dynamiczne

4893 PN-ENV 1630:2006 wersja angielska

Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Metoda badania dla określenia odporności na próby 

włamania ręcznego

4894 PN-ENV 12108:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -

- Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do 

przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz 

konstrukcji budowli

4895 PN-ENV 13381-4:2004 wersja polska

Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na 

odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- 

Część 4: Zabezpieczenia elementów stalowych

4896 PN-ENV 13420:2006 wersja angielska
Okna -- Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi 

klimatami -- Metoda badania

4897 PN-ENV 13801:2009 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynku -- Tworzywa termoplastyczne -- Zalecana 

praktyka instalowania



4898 PN-ENV 13801:2002 wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli -- Tworzywa termoplastyczne -- Praktyczne 

zalecenia dotyczące wykonania instalacji

4899 PN-ENV 14459:2003 wersja angielska

Sposób oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące 

stosowania elementów elektronicznych w układach 

sterowania palnikami gazowymi i urządzeniami 

spalającymi gaz

4900 PN-HD 384.6.61 S2:2006 wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 6-61: Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

4901 PN-HD 384.7.708 S2:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Sekcja 708: Instalacje elektryczne na 

parkingach do przyczep kempingowych

4902 PN-HD 384.7.711 S1:2005 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska

4903 PN-HD 384.7.753 S1:2011 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Sekcja 753: Systemy ogrzewania 

podłogowego i sufitowego

4904 PN-HD 384.7.754 S1:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Sekcja 754: Instalacje elektryczne w 

przyczepach kempingowych i pojazdach z 

przestrzenią mieszkalną

4905 PN-HD 400.3K S1:2002 wersja angielska

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Część 2: 

Wymagania szczegółowe -- Sekcja K: Wibratory do 

masy betonowej

4906 PN-HD 500 S1:2003 wersja angielska
Metody pomiaru zużycia energii przez akumulacyjne 

ogrzewacze wody dla informacji użytkownika

4907 PN-HD 50573-5-57:2014-08 wersja angielska

Koordynacja urządzeń elektrycznych przeznaczonych 

do ochrony, odłączania izolacyjnego, łączenia i 

sterowania

4908 PN-HD 60364-1:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje

4909 PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje

4910 PN-HD 60364-1:2009 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje

4911 PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym

4912
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym



4913 PN-HD 60364-4-41:2009 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym

4914 PN-HD 60364-4-41:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przeciwporażeniowa

4915 PN-HD 60364-4-42:2011 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

4916 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

4917 PN-HD 60364-4-42:2011 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

4918
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

4919 PN-HD 60364-4-43:2012 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym

4920 PN-HD 60364-4-43:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym

4921 PN-HD 60364-4-46:2017-01 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Odłączanie izolacyjne i łączenie

4922
PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Odłączanie izolacyjne i łączenie

4923 PN-HD 60364-4-442:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 

zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 

niskiego napięcia

4924 PN-HD 60364-4-443:2016-03 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona 

przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi

4925 PN-HD 60364-4-443:2016-03 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona 

przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi



4926 PN-HD 60364-4-443:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi

4927 PN-HD 60364-4-444:2012 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi

4928 PN-HD 60364-4-444:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi

4929 PN-HD 60364-5-51:2011 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne

4930
PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne

4931
PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne

4932 PN-HD 60364-5-51:2009 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne

4933 PN-HD 60364-5-51:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Postanowienia ogólne

4934 PN-HD 60364-5-52:2011 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprzewodowanie

4935 PN-HD 60364-5-52:2011 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprzewodowanie

4936 PN-HD 60364-5-53:2016-02 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

4937 PN-HD 60364-5-53:2016-02 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

4938
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

4939 PN-HD 60364-5-53:2015-08 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza



4940 PN-HD 60364-5-54:2011 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i przewody ochronne

4941 PN-HD 60364-5-54:2011 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i przewody ochronne

4942
PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i przewody ochronne

4943 PN-HD 60364-5-54:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych

4944 PN-HD 60364-5-54:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody połączeń ochronnych

4945 PN-HD 60364-5-56:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

4946 PN-HD 60364-5-56:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

4947
PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

4948
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

4949 PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

4950 PN-HD 60364-5-534:2016-04 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 

Urządzenia do ochrony przed przejściowymi 

przepięciami

4951 PN-HD 60364-5-534:2016-04 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 

Urządzenia do ochrony przed przejściowymi 

przepięciami

4952 PN-HD 60364-5-534:2012 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

4953 PN-HD 60364-5-534:2009 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami



4954 PN-HD 60364-5-537:2017-01 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie 

izolacyjne i łączenie

4955
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie 

izolacyjne i łączenie

4956 PN-HD 60364-5-551:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze

4957
PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

551: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze

4958 PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze

4959 PN-HD 60364-5-557:2014-02 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Obwody pomocnicze

4960
PN-HD 60364-5-557:2014-02/A11:2016-06 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Obwody pomocnicze

4961 PN-HD 60364-5-559:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

4962
PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

4963 PN-HD 60364-5-559:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

4964 PN-HD 60364-5-559:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

4965 PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie

4966
PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie

4967
PN-HD 60364-6:2016-07/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie

4968 PN-HD 60364-6:2008 wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie

4969 PN-HD 60364-6:2007 wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 

Sprawdzanie



4970 PN-HD 60364-7-701:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic

4971
PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic

4972 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic

4973 PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic

4974 PN-HD 60364-7-701:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone 

w wannę lub natrysk

4975 PN-HD 60364-7-702:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny

4976 PN-HD 60364-7-703:2007 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny 

zawierające ogrzewacze sauny

4977 PN-HD 60364-7-703:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Pokoje i kabiny 

wyposażone w ogrzewacze do sauny

4978 PN-HD 60364-7-704:2010 wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

4979
PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

4980 PN-HD 60364-7-704:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

4981 PN-HD 60364-7-705:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

4982
PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze



4983
PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

4984 PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

4985 PN-HD 60364-7-706:2007 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu

4986 PN-HD 60364-7-708:2017-11 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 

podobne lokalizacje

4987 PN-HD 60364-7-708:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 

podobne lokalizacje

4988
PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 

podobne lokalizacje

4989 PN-HD 60364-7-709:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

4990
PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

4991 PN-HD 60364-7-709:2010/A1:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

4992 PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

4993 PN-HD 60364-7-710:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne

4994
PN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne

4995 PN-HD 60364-7-712:2016-05 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania



4996 PN-HD 60364-7-712:2007 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania

4997 PN-HD 60364-7-712:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Słoneczne fotowoltaiczne 

(PV) systemy zasilania

4998 PN-HD 60364-7-714:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

4999 PN-HD 60364-7-715:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 

napięciu

5000
PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 

napięciu

5001 PN-HD 60364-7-715:2006 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o 

bardzo niskim napięciu

5002 PN-HD 60364-7-715:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o 

bardzo niskim napięciu

5003 PN-HD 60364-7-717:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne

5004
PN-HD 60364-7-717:2010/AC:2014-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne

5005 PN-HD 60364-7-717:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub 

przewoźne

5006 PN-HD 60364-7-718:2013-12 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy

5007
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A12:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy

5008
PN-HD 60364-7-718:2013-12/A11:2017-11 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Obiekty komunalne i miejsca pracy



5009 PN-HD 60364-7-721:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 

kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną

5010 PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 

kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną

5011 PN-HD 60364-7-729:2010 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru

5012
PN-HD 60364-7-729:2010/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru

5013 PN-HD 60364-7-730:2015-09 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

730: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Zasilanie jednostek żeglugi śródlądowej

5014 PN-HD 60364-7-740:2009 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i 

straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 

cyrków

5015
PN-HD 60364-7-740:2009/A11:2017-10 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i 

straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 

cyrków

5016 PN-HD 60364-7-740:2006 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 

elektryczne montowane na konstrukcjach, 

urządzeniach rozrywkowych i w kioskach na 

targowiskach, w parkach rozrywki i cyrkach

5017 PN-HD 60364-7-753:2014-12 wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-

753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy 

grzewcze

5018
PN-HD 60364-7-753:2014-12/AC:2014-12 wersja 

angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia--Część 7-753: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kable grzewcze i wbudowane systemy 

grzewcze

5019 PN-HD 60364-8-1:2015-03 wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: 

Efektywność Energetyczna

5020 PN-IEC 335-1:1994 wersja polska
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania ogólne



5021 PN-IEC 335-1:1994/A1:1998 wersja polska
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania ogólne

5022 PN-IEC 335-1:1994/Ak:1997 wersja polska

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 

domowego i podobnego -- Wymagania ogólne 

(Arkusz krajowy)

5023 PN-IEC 364-4-481:1994 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych

5024 PN-IEC 364-703:1993 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w 

ogrzewacze do sauny

5025 PN-IEC 736:1998 wersja polska
Urządzenia do sprawdzania liczników energii 

elektrycznej

5026 PN-IEC 801-2:1994 wersja polska

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do 

pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi -- 

Wymagania dotyczące wyładowań 

elektrostatycznych

5027 PN-IEC 801-4:1994 wersja polska

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do 

pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi -- 

Wymagania dotyczące serii i szybkich elektrycznych 

zakłóceń impulsowych

5028 PN-IEC 60050-826:2007 wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- 

Część 826: Instalacje elektryczne

5029 PN-IEC 60050-826:2000 wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

5030 PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

5031 PN-IEC 60364-1:2000 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

5032 PN-IEC 60364-3:2000 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ustalanie ogólnych charakterystyk

5033 PN-IEC 60364-4-41:2000 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przeciwporażeniowa

5034 PN-IEC 60364-4-42:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

5035 PN-IEC 60364-4-43:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym

5036 PN-IEC 60364-4-45:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed obniżeniem napięcia

5037 PN-IEC 60364-4-46:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Odłączanie izolacyjne i łączenie



5038 PN-IEC 60364-4-47:2001 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

5039 PN-IEC 60364-4-47:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

5040 PN-IEC 60364-4-442:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia

5041 PN-IEC 60364-4-443:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi

5042 PN-IEC 60364-4-444:2001 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych

5043 PN-IEC 60364-4-473:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym

5044 PN-IEC 60364-4-482:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa

5045 PN-IEC 60364-5-51:2000 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Postanowienia ogólne

5046 PN-IEC 60364-5-52:2002 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprzewodowanie

5047 PN-IEC 60364-5-53:2000 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

5048 PN-IEC 60364-5-53:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura łączeniowa i sterownicza

5049 PN-IEC 60364-5-54:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Uziemienia i przewody ochronne

5050 PN-IEC 60364-5-56:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa



5051 PN-IEC 60364-5-523:2001 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

5052 PN-IEC 60364-5-534:2003 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami

5053 PN-IEC 60364-5-537:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia

5054 PN-IEC 60364-5-548:2001 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych

5055 PN-IEC 60364-5-551:2003 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze

5056 PN-IEC 60364-5-559:2003 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe

5057 PN-IEC 60364-6-61:2000 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

5058 PN-IEC 60364-7-701:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę 

lub/i basen natryskowy

5059 PN-IEC 60364-7-702:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Baseny pływackie i inne

5060 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Baseny pływackie i inne

5061 PN-IEC 60364-7-704:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

5062 PN-IEC 60364-7-705:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych

5063 PN-IEC 60364-7-706:2000 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi

5064 PN-IEC 60364-7-707:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień 

instalacji urządzeń przetwarzania danych



5065 PN-IEC 60364-7-708:1999 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

5066 PN-IEC 60364-7-713:2017-10 wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Meble

5067 PN-IEC 60364-7-713:2005 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Meble

5068 PN-IEC 60364-7-714:2003 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

5069 PN-IEC 60364-7-717:2004 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub 

przewoźne

5070 PN-IEC 61024-1:2001 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Zasady ogólne

5071 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Zasady ogólne

5072 PN-IEC 61024-1-1:2001 wersja polska

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych

5073 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 wersja polska

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych

5074 PN-IEC 61024-1-2:2002 wersja polska

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Część 1-2: Zasady ogólne -- Przewodnik B -- 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych

5075 PN-IEC 61312-1:2001 wersja polska
Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym -- Zasady ogólne

5076 PN-IEC/TS 61312-2:2003 wersja polska

Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym (LEMP) -- Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 

obiektów i uziemienia

5077 PN-IEC/TS 61312-3:2004 wersja polska

Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym -- Część 3: Wymagania 

dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)

5078 PN-ISO 377-1:1994 wersja polska

Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków 

próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki i odcinki 

próbne do badań własności mechanicznych

5079 PN-ISO 377-2:1993 wersja polska

Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków 

próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki do 

oznaczania składu chemicznego

5080 PN-ISO 390:2002 wersja polska
Wyroby cementowe wzmocnione włóknem -- 

Pobieranie próbek i kontrola

5081 PN-ISO 1006:1998 wersja polska
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Moduł 

podstawowy



5082 PN-ISO 1040:1998 wersja polska

Budownictwo -- Koordynacja modularna -- 

Multimoduły dla poziomych wymiarów 

koordynacyjnych

5083 PN-ISO 1791:1999 wersja polska
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- 

Terminologia

5084 PN-ISO 1803:2001 wersja polska
Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności 

wymiarowej -- Zasady i terminologia

5085 PN-ISO 2394:2000 wersja polska
Ogólne zasady niezawodności konstrukcji 

budowlanych

5086 PN-ISO 2444:1999 wersja polska Złącza w budynku -- Terminologia

5087 PN-ISO 2445:1994 wersja polska
Złącza w budownictwie -- Podstawowe zasady 

projektowania

5088 PN-ISO 2603:2004 wersja polska
Kabiny do tłumaczenia symultanicznego -- 

Charakterystyka ogólna i wyposażenie

5089 PN-ISO 2776:1998 wersja polska
Koordynacja modularna -- Wymiary koordynacyjne 

zewnętrznych i wewnętrznych zestawów drzwiowych

5090 PN-ISO 2848:1998 wersja polska
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Zasady i 

reguły

5091 PN-ISO 3076:1994 wersja polska

Łańcuch o ogniwach krótkich stosowany przy 

podnoszeniu ładunków, klasy T (8), niekalibrowany 

do zawiesi łańcuchowych i innych przeznaczeń

5092 PN-ISO 3114:1998 wersja polska

Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

do przesyłania wody pitnej -- Metoda badania 

ekstrakcji ołowiu i cyny

5093 PN-ISO 3443-1:1994 wersja polska
Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady 

oceny i określania

5094 PN-ISO 3443-2:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Statystyczne podstawy 

przewidywania pasowań elementów o normalnym 

rozkładzie wymiarów

5095 PN-ISO 3443-3:1994 wersja polska
Tolerancje w budownictwie -- Procedury doboru 

wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań

5096 PN-ISO 3443-4:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Metoda 

przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji

5097 PN-ISO 3443-5:1994 wersja polska

Konstrukcje budowlane -- Tolerancje w 

budownictwie -- Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji

5098 PN-ISO 3443-6:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna - Metoda 1

5099 PN-ISO 3443-7:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli 

statystycznej)

5100 PN-ISO 3443-8:1994 wersja polska
Tolerancje w budownictwie -- Kontrola wymiarowa 

robót budowlanych

5101 PN-ISO 3447:1999 wersja polska Złącza w budynku -- Ogólny wykaz funkcji złącza

5102 PN-ISO 3880-1:1999 wersja polska Budownictwo -- Schody -- Terminologia



5103 PN-ISO 3881:1999 wersja polska

Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Schody i 

otwory przeznaczone na schody -- Wymiary 

koordynacyjne

5104 PN-ISO 3898:2002 wersja polska
Podstawy projektowania konstrukcji -- Oznaczenia -- 

Symbole ogólne

5105 PN-ISO 4043:2004 wersja polska
Przenośne kabiny do tłumaczenia symultanicznego -- 

Charakterystyka ogólna i wyposażenie

5106 PN-ISO 4064-1:1997 wersja polska
Pomiar objętości wody w przewodach -- 

Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wymagania

5107 PN-ISO 4064-2:1997 wersja polska

Pomiar objętości wody w przewodach -- 

Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wymagania 

instalacyjne

5108 PN-ISO 4064-3:1997 wersja polska

Pomiar objętości wody w przewodach -- 

Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Metody badań 

i wyposażenie

5109 PN-ISO 4066:1994 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Wykazy prętów 

do zbrojenia betonu

5110 PN-ISO 4190-1:1996 wersja polska Urządzenia dźwigowe -- Dźwigi klasy I, II i III

5111 PN-ISO 4190-2:1996 wersja polska Urządzenia dźwigowe -- Dźwigi klasy IV

5112 PN-ISO 4190-3:1998 wersja polska Dźwigi -- Dźwigi towarowe małe klasy V

5113 PN-ISO 4190-5:1995 wersja polska
Dźwigi -- Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i 

wyposażenie dodatkowe

5114 PN-ISO 4190-6:1997 wersja polska
Dźwigi -- Dźwigi osobowe instalowane w budynkach 

mieszkalnych -- Planowanie i dobór

5115 PN-ISO 4463-2:2001 wersja polska
Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i 

pomiar -- Cele i stanowiska pomiarowe

5116 PN-ISO 4463-3:2001 wersja polska

Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i 

pomiar -- Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań 

geodezyjnych i usług pomiarowych

5117 PN-ISO 4464:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Związki pomiędzy 

różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi 

w wymaganiach

5118 PN-ISO 5135:2000 wersja polska

Akustyka -- Określanie metodą pomiaru w komorze 

pogłosowej poziomu mocy akustycznej hałasu 

emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe 

układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory

5119 PN-ISO 5160-2:1996 wersja polska
Meble chłodnicze -- Wymagania techniczne -- 

Wymagania szczegółowe

5120 PN-ISO 5221:1994 wersja polska

Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody 

pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie

5121 PN-ISO 6240:1998 wersja polska
Właściwości użytkowe w budownictwie -- Zawartość 

i układ norm

5122 PN-ISO 6241:1994 wersja polska

Normy właściwości użytkowych w budownictwie -- 

Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny 

być uwzględniane

5123 PN-ISO 6242-1:1999 wersja polska
Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- 

Wymagania termiczne

5124 PN-ISO 6242-2:1999 wersja polska
Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- 

Wymagania dotyczące czystości powietrza



5125 PN-ISO 6284:1994 wersja polska
Tolerancje w budownictwie -- Oznaczanie tolerancji 

na rysunkach budowlanych

5126 PN-ISO 6511:1999 wersja polska

Budownictwo -- Koordynacja modularna -- 

Płaszczyzny modularne stropów dla określania 

wymiarów w pionie

5127 PN-ISO 6512:1998 wersja polska
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- 

Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń

5128 PN-ISO 6513:1998 wersja polska

Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Szeregi 

uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla 

wymiarów poziomych

5129 PN-ISO 6514:1998 wersja polska
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- 

Submoduły

5130 PN-ISO 6707-1:2008 wersja polska
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: 

Terminy ogólne

5131 PN-ISO 6707-1:1994 wersja polska Budownictwo -- Terminologia -- Terminy ogólne

5132 PN-ISO 6707-2:2000 wersja polska
Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane 

w umowach

5133 PN-ISO 7077:1999 wersja polska
Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady 

ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej

5134 PN-ISO 7162:1999 wersja polska

Wymagania użytkowe w budownictwie -- Treść i 

układ norm dotyczących oceny właściwości 

użytkowych

5135 PN-ISO 7465:2000 wersja polska
Dźwigi osobowe i towarowe małe -- Prowadnice 

kabinowe i przeciwwagowe -- Typ-T

5136 PN-ISO 7727:1999 wersja polska

Złącza w budynku -- Zasady łączenia komponentów 

budowlanych -- Kompensacja odchyłek 

wymiarowych w trakcie budowania

5137 PN-ISO 7728:2001 wersja polska

Złącza poziome ściany zewnętrznej z prefabrykatów 

betonowych i stropu betonowego -- Właściwości, 

cechy charakterystyczne i kryteria klasyfikacji

5138 PN-ISO 7729:2001 wersja polska

Złącza pionowe pomiędzy dwoma prefabrykatami 

betonowymi ściany zewnętrznej -- Właściwości, 

cechy charakterystyczne i kryteria klasyfikacji

5139 PN-ISO 7737:1994 wersja polska
Tolerancje w budownictwie -- Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów

5140 PN-ISO 7858-1:1997 wersja polska

Pomiar objętości wody przepływającej w 

przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- 

Wodomierze sprzężone -- Wymagania

5141 PN-ISO 7858-2:1997 wersja polska

Pomiar objętości wody przepływającej w 

przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- 

Wodomierze sprzężone -- Wymagania instalacyjne

5142 PN-ISO 7858-3:1997 wersja polska

Pomiar objętości wody przepływającej w 

przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- 

Wodomierze sprzężone -- Metody badań

5143 PN-ISO 7976-1:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych -- Metody i 

przyrządy



5144 PN-ISO 7976-2:1994 wersja polska

Tolerancje w budownictwie -- Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych -- Usytuowanie 

punktów pomiarowych

5145 PN-ISO 8051:1996 wersja polska

Gwintowniki z chwytem wydłużonym do gwintów 

metrycznych od M3 do M10 -- Gwintowniki z 

chwytem wzmocnionym z szyjką

5146 PN-ISO 8322-1:1993 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej -- Część 1: 

Teoria

5147 PN-ISO 8322-2:1993 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej -- Część 2: 

Taśmy pomiarowe

5148 PN-ISO 8322-3:1993 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej -- Część 3: 

Optyczne instrumenty niwelacyjne

5149 PN-ISO 8322-4:1998 wersja polska
Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej teodolitów

5150 PN-ISO 8322-5:1998 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej optycznych 

instrumentów do pionowania

5151 PN-ISO 8322-6:1998 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej 

instrumentów laserowych

5152 PN-ISO 8322-7:1998 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej 

instrumentów zastosowanych do tyczenia

5153 PN-ISO 8322-8:1998 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej dalmierzy 

elektronicznych stosowanych do pomiarów 

odległości do 150 m

5154 PN-ISO 8322-10:1998 wersja polska

Obiekty budowlane -- Instrumenty pomiarowe -- 

Metody ustalania dokładności użytkowej -- 

Porównanie reflektorów nieszklanych i tradycyjnych 

pryzmatów szklanych stosowanych w 

elektronicznych pomiarach odległości do 150 m

5155 PN-ISO 8930:1997 wersja polska
Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych -- Terminologia

5156 PN-ISO 8930/Ak:1997 wersja polska
Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych -- Terminologia (Arkusz krajowy)

5157 PN-ISO 9052-1:1994 wersja polska

Akustyka -- Określanie sztywności dynamicznej -- 

Materiały stosowane w pływających podłogach w 

budynkach mieszkalnych

5158 PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 wersja polska

Akustyka -- Określanie sztywności dynamicznej -- 

Materiały stosowane w pływających podłogach w 

budynkach mieszkalnych

5159 PN-ISO 9053:1994 wersja polska

Akustyka -- Materiały do izolacji i adaptacji 

akustycznych -- Określanie oporności przepływu 

powietrza

5160 PN-ISO 9053:1994/Ap1:1999 wersja polska

Akustyka -- Materiały do izolacji i adaptacji 

akustycznych -- Określanie oporności przepływu 

powietrza



5161 PN-ISO 9229:2005 wersja polska
Izolacja cieplna -- Materiały, wyroby i systemy -- 

Terminologia

5162 PN-ISO 9386-1:2004 wersja polska

Platformy podnoszące z napędem mechanicznym dla 

osób z ograniczoną zdolnością poruszania się -- 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa, wymiarów i 

działania -- Część 1: Platformy podnoszące pionowe

5163 PN-ISO 9386-2:2004 wersja polska

Platformy podnoszące z napędem mechanicznym dla 

osób z ograniczoną zdolnością poruszania się -- 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa, wymiarów i 

działania -- Część 2: Napędzane dźwigi schodowe dla 

użytkowników siedzących, stojących lub na wózkach 

inwalidzkich, poruszające się w płaszczyźnie 

nachylonej

5164 PN-ISO 9589:1999 wersja polska Schody ruchome -- Wymiary budowlane

5165 PN-ISO 9699:2003 wersja polska

Właściwości użytkowe w budownictwie -- Wykaz 

zagadnień do przeglądu uwarunkowań 

przedsięwzięcia -- Zawartość karty przedsięwzięcia 

przygotowywanej dla projektu budowlanego

5166 PN-ISO 9836:2015-12 wersja polska

Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie 

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych

5167 PN-ISO 9836:1997 wersja polska

Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie 

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych

5168 PN-ISO 9972:1999 wersja polska
Izolacja cieplna -- Określanie szczelności budynku -- 

Pomiar ciśnieniowy z użyciem wentylatora

5169 PN-ISO 10053:2001 wersja polska

Akustyka -- Pomiar skuteczności akustycznej ekranu 

biurowego we wzorcowych warunkach 

laboratoryjnych

5170 PN-ISO 10456:1999 wersja polska

Izolacja cieplna -- Materiały i wyroby budowlane -- 

Określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych

5171 PN-ISO 11375:2000 wersja polska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Terminy i 

definicje

5172 PN-ISO 11600:2004 wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 

Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów

5173 PN-ISO 12006-2:2005 wersja polska

Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z 

robotami budowlanymi -- Część 2: Schemat 

klasyfikacji informacji

5174 PN-ISO 13006:2001 wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie

5175 PN-ISO 15186-1:2001 wersja polska

Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w 

budynkach oraz izolacyjności elementów 

budowlanych metodą natężenia dźwięku -- Część 1: 

Pomiary laboratoryjne

5176 PN-ISO 15686-1:2005 wersja polska
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania 

-- Część 1: Zasady ogólne

5177 PN-ISO 15686-2:2005 wersja polska

Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania 

-- Część 2: Procedury związane z przewidywaniem 

okresu użytkowania



5178 PN-ISO 15686-3:2005 wersja polska

Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania 

-- Część 3: Audyty i przeglądy właściwości 

użytkowych

5179 PN-ISO 15686-6:2006 wersja polska

Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania 

-- Część 6: Procedury zwiazane z uwzględnianiem 

wpływów środowiskowych

5180 PN-ISO 15686-7:2010 wersja polska

Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania 

-- Część 7: Ocena właściwości użytkowych na 

podstawie danych z praktyki dotyczących okresu 

użytkowania

5181 PN-ISO 25780:2013-05 wersja polska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania 

wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej--Systemy z 

termoutwardzalnych tworzyw sztucznych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie 

nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z 

połączeniami elastycznymi przeznaczone do 

instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

5182 PN-ISO/IEC 11159:1996 wersja polska

Technika informatyczna -- Urządzenia biurowe -- 

Minimum informacji, które powinny zawierać karty 

danych technicznych -- Maszyny do kopiowania

5183 PN-A-13300:1957 wersja polska
Klosze szklane do elektrycznych opraw 

oświetleniowych -- Warunki techniczne

5184 PN-B-2:1948 wersja polska Konstrukcje skomplikowane -- Określenie pojęcia

5185 PN-B-3:1949 wersja polska
Wytyczne do wykonywania obliczeń statycznych w 

budownictwie

5186 PN-B-102:1949 wersja polska
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 

ogrzewanych

5187 PN-B-111:1949 wersja polska
Kotłownie urządzeń centralnego ogrzewania -- 

Wytyczne budowy i wyposażenia

5188 PN-B-162:1949 wersja polska
Roboty murowe z cegły -- Warunki techniczne 

wykonania

5189 PN-B-166:1950 wersja polska
Wyroby stolarskie budowlane -- Warunki techniczne 

wykonania i odbioru

5190 PN-B-167:1948 wersja polska
Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe -- Warunki 

techniczne wykonywania

5191 PN-B-182:1948 wersja polska Mury ceglane -- Obliczenia statyczne

5192 PN-B-183:1948 wersja polska Mury z kamienia rodzimego -- Obliczenia statyczne

5193 PN-B-189:1948 wersja polska Obciążenia w obliczeniach statycznych

5194 PN-B-190:1946 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5195 PN-B-191:1949 wersja polska Konstrukcje stalowe -- Warunki wykonania i odbioru

5196 PN-B-193:1949 wersja polska
Konstrukcje stalowe spawane w budownictwie -- 

Projektowanie i wykonanie

5197 PN-B-195:1945 wersja polska
Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5198 PN-B-196:1948 wersja polska
Roboty betonowe i żelbetowe -- Warunki techniczne 

wykonania



5199 PN-B-201:1950 wersja polska Cement portlandzki 250 -- Warunki techniczne

5200 PN-B-203:1946 wersja polska Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

5201 PN-B-204:1948 wersja polska Cement portlandzki -- Próby wytrzymałościowe

5202 PN-B-205:1948 wersja polska
Cement portlandzki -- Warunki techniczne dostawy i 

normy pobierania próbek

5203 PN-B-206:1950 wersja polska Cement portlandzki 400 -- Warunki techniczne

5204 PN-B-208:1948 wersja polska Cement hutniczy -- Warunki techniczne

5205 PN-B-209:1950 wersja polska Cement murarski 150 -- Warunki techniczne

5206 PN-B-302:1949 wersja polska Cegła zwykła -- Wymiary

5207 PN-B-304:1948 wersja polska
Cegły dziurawki (drążone) wypalane z gliny -- 

Warunki techniczne

5208 PN-B-305:1949 wersja polska Dachówka karpiówka -- Warunki techniczne

5209 PN-B-306:1946 wersja polska Cegły cementowe -- Warunki techniczne

5210 PN-B-309:1948 wersja polska
Rury betonowe -- Warunki techniczne wyrobu, 

odbioru i wytyczne stosowania

5211 PN-B-310:1946 wersja polska
Cegła kominówka -- Wymiary i warunki techniczne 

dostawy

5212 PN-B-311:1946 wersja polska
Ceramiczne płyty ścienne -- Wymiary i warunki 

techniczne

5213 PN-B-314:1946 wersja polska Płyty betonowe chodnikowe

5214 PN-B-316:1946 wersja polska Krawężniki i obrzeża betonowe

5215 PN-B-317:1948 wersja polska Ogrodzenia składane z elementów żelbetowych

5216 PN-B-320:1946 wersja polska
Cegły budowlane wapienno-piaskowe -- Warunki 

techniczne

5217 PN-B-350:1947 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Kształt i wymiary

5218 PN-B-352:1947 wersja polska Kruszywo -- Nomenklatura i wymiary

5219 PN-B-355:1948 wersja polska
Obróbka kamieni -- Nazwy czynności przy obróbce 

kamieni

5220 PN-B-356:1948 wersja polska
Obróbka kamieni -- Nazwy obrobionych powierzchni 

i faktura powierzchni

5221 PN-B-357:1948 wersja polska
Materiały i elementy kamienne do celów 

budowlanych -- Kamień łamany, ciosany, ciosy i płyty

5222 PN-B-359:1949 wersja polska
Kamienie uszkodzone działaniami wojennymi -- 

Wytyczne stosowania w budownictwie

5223 PN-B-360:1948 wersja polska
Brukowy materiał kamienny -- Warunki techniczne 

odbioru

5224 PN-B-361:1947 wersja polska Krawężniki kamienne -- Warunki techniczne odbioru

5225 PN-B-363:1949 wersja polska

Kruszywo naturalne do robót drogowych, 

betonowych i żelbetowych -- Warunki techniczne 

odbioru

5226 PN-B-364:1947 wersja polska
Marmurowe płyty budowlane -- Wymiary i warunki 

odbioru

5227 PN-B-367:1949 wersja polska Pobieranie próbek materiałów kamiennych

5228 PN-B-370:1946 wersja polska

Badania materiałów kamiennych -- Cechy fizyczne -- 

Ciężar właściwy, ciężar objętościowy, szczelność, 

porowatość

5229 PN-B-371:1946 wersja polska
Badania materiałów kamiennych -- Cechy fizyczne 

(Nasiąkliwość wodą)

5230 PN-B-372:1945 wersja polska
Badania materiałów kamiennych -- Cechy fizyczne 

(Odporność na zamrażanie)

5231 PN-B-373:1945 wersja polska
Badania materiałów kamiennych -- Cechy 

wytrzymałościowe (Wytrzymałość na ściskanie)



5232 PN-B-374:1945 wersja polska
Badania materiałów kamiennych -- Cechy 

wytrzymałościowe (ścieralność na tarczy)

5233 PN-B-490:1948 wersja polska Płyty wiórkowo-cementowe

5234 PN-B-491:1949 wersja polska
Płyty wiórkowo-cementowe -- Wytyczne stosowania 

w budownictwie

5235 PN-B-492:1949 wersja polska
Materiały nowe i nowe sposoby budowania -- 

Warunki stosowania

5236 PN-B-520:1950 wersja polska Kafle

5237 PN-B-602:1948 wersja polska Papa smołowa piaskowa

5238 PN-B-622:1948 wersja polska

Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni 

budowli przed nałożeniem właściwej izolacji 

asfaltowej
5239 PN-B-624:1948 wersja polska Lepik do posadzki deszczułkowej (klepkowej)

5240 PN-B-650:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Roboty urządzenia placu budowy oraz 

roboty zakończeniowe

5241 PN-B-651:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt I: Roboty ziemne

5242 PN-B-652:1948 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt II: Roboty murowe nowe

5243 PN-B-653:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt III: Roboty betonowe i żelbetowe

5244 PN-B-654:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt IV: Roboty ciesielskie

5245 PN-B-655:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt V: Roboty tynkowe

5246 PN-B-656:1948 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt VI: Roboty izolacyjne

5247 PN-B-657:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt VII -- Roboty blacharsko-

dekarskie

5248 PN-B-658:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt VIII -- Roboty szklarskie

5249 PN-B-659:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt IX -- Roboty zduńskie

5250 PN-B-660:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt X -- Stolarka normalizowanych 

okien i drzwi

5251 PN-B-661:1949 wersja polska
Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XI -- Roboty posadzkowe

5252 PN-B-662:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy a analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XII -- Roboty malarskie i 

tapicerskie

5253 PN-B-663:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XIII -- Roboty kowalsko-

ślusarskie



5254 PN-B-664:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XIV -- Roboty centralnego 

ogrzewania

5255 PN-B-665:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XV -- Roboty wodociągowo-

kanalizacyjne

5256 PN-B-666:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XVI -- Roboty elektrotechniczne 

w budynkach

5257 PN-B-667:1949 wersja polska

Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową robocizny 

i materiału -- Zeszyt XVII -- Roboty murowe 

remontowe i rozbiórkowe

5258 PN-B-01010:1991 wersja polska
Oznaczenia literowe w budownictwie -- Zasady 

ogólne -- Oznaczenia podstawowych wielkości

5259 PN-B-01010:1985 wersja polska
Oznaczenia literowe w budownictwie -- Zasady 

ogólne -- Oznaczenia podstawowych wielkości

5260 PN-B-01011:1985 wersja polska
Oznaczenia literowe w budownictwie -- Konstrukcje 

budowlane

5261 PN-B-01012:1981 wersja polska Budowle magazynowe -- Podział, nazwy i określenia

5262 PN-B-01013:1986 wersja polska
Rampy samochodowe -- Podział i określenia -- 

Parametry podstawowe i wymagania

5263 PN-B-01020:1952 wersja polska
Projekty budowlane -- Pojęcia podstawowe -- 

Określenia

5264 PN-B-01022:1989 wersja polska Schody stałe -- Określenia i podział

5265 PN-B-01022:1965 wersja polska Schody stałe -- Określenia i podział

5266 PN-B-01023:1965 wersja polska Podłogi i posadzki -- Podział podstawowy

5267 PN-B-01025:1970 wersja polska
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne na 

rysunkach architektoniczno-budowlanych

5268 PN-B-01025:1960 wersja polska

Projekty budowlane -- Jednobarwne oznaczenia na 

rysunkach dla projektów: wstępnych, technicznych, 

roboczych zbiorczych

5269 PN-B-01025:1955 wersja polska
Projekty budowlane -- Jednobarwne oznaczenia na 

rysunkach

5270 PN-B-01027:2002 wersja polska

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne 

stosowane w projektach zagospodarowania działki 

lub terenu

5271 PN-B-01027:1971 wersja polska
Projekty zagospodarowania i ukształtowania 

terenów zieleni -- Oznaczenia graficzne na rysunkach

5272 PN-B-01027:1961 wersja polska
Projekty zagospodarowania terenów zielonych i 

ukształtowania terenu -- Oznaczenia na rysunkach

5273 PN-B-01030:1970 wersja polska
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne 

materiałów budowlanych

5274 PN-B-01030:1961 wersja polska
Projekty architektoniczno-budowlane -- Oznaczenia 

graficzne materiałów budowlanych

5275 PN-B-01031:1962 wersja polska
Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) -- 

Oznaczenia graficzne

5276 PN-B-01034:1962 wersja polska
Projekty budowlane -- Oznaczenia na opracowaniach 

graficznych zagospodarowania placów budowy

5277 PN-B-01037:1987 wersja polska Projekty budowlane -- Zasady rzutowania

5278 PN-B-01037:1966 wersja polska
Projekty architektoniczno-budowlane -- Zasady 

rzutowania



5279 PN-B-01039:1988 wersja polska
Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych 

urządzeń rozdzielczych

5280 PN-B-01039:1965 wersja polska
Instalacje elektryczne -- Obrzeża wnęk -- Główne 

wymiary

5281 PN-B-01041:1988 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

betonowe, żelbetowe i sprężone

5282 PN-B-01041:1964 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

betonowe i żelbetonowe

5283 PN-B-01042:1999 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

drewniane

5284 PN-B-01042:1964 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

drewniane

5285 PN-B-01043:1964 wersja polska
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje 

stalowe

5286 PN-B-01050:1977 wersja polska
Kuchnia -- Układy funkcjonalne i wyposażenie -- 

Pojęcia, nazwy i określenia

5287 PN-B-01052-00:1978 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie 

kuchenne -- Postanowienia ogólne

5288 PN-B-01052-01:1985 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie 

kuchenne -- Wymiary koordynacyjne elementów 

wyposażenia

5289 PN-B-01052-01:1978 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie 

kuchenne -- Wymiary koordynacyjne elementów 

wyposażenia

5290 PN-B-01052-02:1980 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie 

kuchenne -- Wymagania w zakresie przestrzeni do 

przygotowywania posiłków

5291 PN-B-01052-04:1981 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenie 

kuchenne -- Wymiary koordynacyjne powierzchni 

użytkowej związanej ze spożywaniem posiłków

5292 PN-B-01056:1978 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia 

sanitarne -- Układy funkcjonalne i wyposażenie -- 

Nazwy i określenia

5293 PN-B-01057-00:1980 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia 

sanitarne w mieszkaniach -- Postanowienia ogólne

5294 PN-B-01058:1988 wersja polska

Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia 

sanitarne w mieszkaniach -- Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i 

powierzchni funkcjonalnych

5295 PN-B-01080:1984 wersja polska

Kamień dla budownictwa i drogownictwa -- Podział i 

zastosowanie według własności fizyczno-

mechanicznych

5296 PN-B-01080:1962 wersja polska
Kamień dla budownictwa i drogownictwa -- 

Klasyfikacja i zastosowanie

5297 PN-B-01100:1987 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, 

nazwy i określenia

5298 PN-B-01100:1978 wersja polska Kruszywa mineralne -- Podział, nazwy i określenia

5299 PN-B-01100:1957 wersja polska Kruszywo mineralne -- Nazwy i wymiary

5300 PN-B-01101:1978 wersja polska Kruszywa sztuczne -- Podział, nazwy i określenia

5301 PN-B-01105:1951 wersja polska Obróbka kamieni -- Nazwy czynności

5302 PN-B-01106:1951 wersja polska Obróbka kamieni -- Nazwy obrobionych powierzchni



5303 PN-B-01107:1964 wersja polska
Kamień budowlany -- Systematyka badań 

technicznych

5304 PN-B-01250:1960 wersja polska Oznaczenia w konstrukcjach z betonu

5305 PN-B-01250:1951 wersja polska Żelbetnictwo -- Znakowanie

5306 PN-B-01251:1957 wersja polska Rysunek techniczny -- Konstrukcje żelbetowe

5307 PN-B-01300:1986 wersja polska Cementy -- Terminy i określenia

5308 PN-B-01300:1980 wersja polska Cement -- Nazwy i określenia

5309 PN-B-01300:1970 wersja polska Cement -- Nazwy i określenia

5310 PN-B-01300:1964 wersja polska Cementy -- Nazwy, określenia i klasyfikacja

5311 PN-B-01300:1959 wersja polska Cement -- Określenia i klasyfikacja

5312 PN-B-01301:1967 wersja polska Spoiwa gipsowe -- Klasyfikacja

5313 PN-B-01302:1992 wersja polska Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -- Terminologia

5314 PN-B-01302:1969 wersja polska Spoiwa gipsowe -- Nazwy i określenia

5315 PN-B-01304:1965 wersja polska Kamień gipsowy -- Klasyfikacja

5316 PN-B-01305:1968 wersja polska Kamień wapienny -- Klasyfikacja

5317 PN-B-01306:1963 wersja polska Wapno niegaszone przemysłowe -- Klasyfikacja

5318 PN-B-01310:1972 wersja polska Spoiwo wapienne -- Nazwy i określenia

5319 PN-B-01400:1984 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Oznaczenia na rysunkach

5320 PN-B-01400:1966 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Oznaczenia na rysunkach

5321 PN-B-01400:1954 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Oznaczenia na rysunkach

5322 PN-B-01405:1974 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Nazwy i 

określenia

5323 PN-B-01405:1963 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Podział

5324 PN-B-01410:1989 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- 

Zasady wykonywania i oznaczenia

5325 PN-B-01410:1960 wersja polska
Wentylacja -- Urządzenia wentylacyjne -- Oznaczenia 

na rysunkach

5326 PN-B-01410:1957 wersja polska
Wentylacja -- Urządzenia wentylacyjne -- Oznaczenia 

na rysunkach

5327 PN-B-01411:1999 wersja polska Wentylacja i klimatyzacja -- Terminologia

5328 PN-B-01411:1968 wersja polska
Wentylacja -- Urządzenia i elementy urządzeń 

wentylacyjnych -- Podział, nazwy i określenia

5329 PN-B-01411:1958 wersja polska
Wentylacja -- Urządzenia i elementy urządzeń 

wentylacyjnych -- Klasyfikacja

5330 PN-B-01412:1984 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Zasady wykonywania 

rysunków

5331 PN-B-01412:1962 wersja polska Wentylacja -- Nazwy i określenia

5332 PN-B-01415:1960 wersja polska
Ogrzewnictwo i wentylacja -- Zespoły ogrzewczo-

wentylacyjne parowe i wodne -- Zasady oznaczania

5333 PN-B-01420:1975 wersja polska
Ciepłownictwo -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- 

Oznaczenia na mapach i planach

5334 PN-B-01420:1964 wersja polska
Ciepłownictwo -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- 

Oznaczenia na mapach i planach

5335 PN-B-01421:1990 wersja polska Ciepłownictwo -- Terminologia

5336 PN-B-01421:1972 wersja polska Ciepłownictwo -- Nazwy i określenia

5337 PN-B-01430:1990 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Instalacje centralnego ogrzewania -- 

Terminologia

5338 PN-B-01430:1972 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Urządzenia wewnętrzne -- 

Podział, nazwy i określenia

5339 PN-B-01430:1962 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Klasyfikacja systemów



5340 PN-B-01440:1998 wersja polska
Technika sanitarna -- Istotne wielkości, symbole i 

jednostki miar

5341 PN-B-01440:1984 wersja polska
Instalacje sanitarne -- Nazwy, symbole i jednostki 

miar ważniejszych wielkości

5342 PN-B-01440:1961 wersja polska Ogrzewnictwo i wentylacja -- Symbole i wielkości

5343 PN-B-1500:1948 wersja polska
Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Warunki 

techniczne wyrobu i odbioru

5344 PN-B-1501:1948 wersja polska Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Prostki kielichowe

5345 PN-B-1502:1948 wersja polska Rury kamionkowe -- Rewizje -- Trójniki

5346 PN-B-1503:1948 wersja polska Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Łuki

5347 PN-B-1504:1948 wersja polska Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Syfony

5348 PN-B-1505:1948 wersja polska Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Korki

5349 PN-B-1506:1948 wersja polska Rury kamionkowe kanalizacyjne -- Zwężki

5350 PN-B-1601:1950 wersja polska
Okna drewniane w budownictwie mieszkaniowym -- 

Dane ogólne

5351 PN-B-1611:1950 wersja polska
Okno ościeżnicowe (polskie) -- Szczegóły 

konstrukcyjne przy grubości ramiaków 38 mm

5352 PN-B-1612:1950 wersja polska
Okno ościeżnicowe (polskie) -- Szczegóły 

konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm

5353 PN-B-1616:1950 wersja polska
Okno skrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne przy 

grubości ramiaków 38 mm

5354 PN-B-1617:1950 wersja polska
Okno skrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne przy 

grubości ramiaków 45 mm

5355 PN-B-1621:1950 wersja polska
Okno półskrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne przy 

grubości ramiaków 38 mm

5356 PN-B-1622:1950 wersja polska
Okno półskrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne przy 

grubości ramiaków 45 mm

5357 PN-B-1626:1950 wersja polska
Okno zespolone (typu szwedzkiego) -- Szczegóły 

konstrukcyjne

5358 PN-B-1641:1948 wersja polska
Drzwi wewnętrzne drewniane w budownictwie 

mieszkaniowym -- Dane ogólne

5359 PN-B-1642:1948 wersja polska
Drzwi wewnętrzne trzypłycinowe z ościeżnicą -- 

Szczegóły konstrukcyjne

5360 PN-B-1643:1948 wersja polska
Drzwi gładkie wewnętrzne z ościeżnicą -- Szczegóły 

konstrukcyjne

5361 PN-B-1700:1949 wersja polska

Stropy żelbetowe gęstożeberkowe betonowane na 

miejscu budowy -- Wymagania konstrukcyjne i 

zasady obliczeń statycznych

5362 PN-B-01701:1984 wersja polska
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 

Oznaczenia na rysunkach

5363 PN-B-01701:1966 wersja polska
Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia wewnętrzne -- 

Oznaczenia na rysunkach

5364 PN-B-01701:1956 wersja polska
Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć 

wewnętrzna -- Oznaczenia na rysunkach

5365 PN-B-1701:1949 wersja polska
Stropy ceramiczno-żelbetowe -- Wymagania 

konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych

5366 PN-B-1702:1949 wersja polska

Stropy płaskie z elementów ceramicznych -- 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń 

statycznych

5367 PN-B-1703:1949 wersja polska

Stropy żelbetowe z gotowych elementów -- 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń 

statycznych



5368 PN-B-01706:1992 wersja polska
Instalacje wodociągowe -- Wymagania w 

projektowaniu

5369 PN-B-01706:1992/Az1:1999 wersja polska
Instalacje wodociągowe -- Wymagania w 

projektowaniu

5370 PN-B-1710:1947 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Zasady obliczeń 

statycznych i projektowania

5371 PN-B-1721:1950 wersja polska
Ściany zewnętrzne z murów podwójnych 

uodpornione na przemakanie

5372 PN-B-1722:1948 wersja polska Mury typu amerykańskiego -- Wytyczne

5373 PN-B-1723:1948 wersja polska
Filary murowe prostokątne typu amerykańskiego -- 

Wytyczne

5374 PN-B-1724:1948 wersja polska Kominy murowane i żelbetowe

5375 PN-B-01800:1980 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Klasyfikacja i 

określenie środowisk

5376 PN-B-01801:1982 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Podstawowe 

zasady projektowania

5377 PN-B-01802:1986 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Nazwy i 

określenia

5378 PN-B-01805:1985 wersja polska
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie -- 

Ogólne zasady ochrony

5379 PN-B-01806:1986 wersja polska
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw

5380 PN-B-01807:1988 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady 

diagnostyki konstrukcji

5381 PN-B-01808:1988 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

5382 PN-B-01810:1986 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali 

zbrojeniowej -- Badania elektrochemiczne

5383 PN-B-01811:1986 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Ochrona 

materiałowo-strukturalna -- Wymagania

5384 PN-B-01813:1991 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zabezpieczenia 

powierzchniowe -- Zasady doboru

5385 PN-B-01814:1992 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda 

badania przyczepności powłok ochronnych

5386 PN-B-01815:1992 wersja polska

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody 

badania przepuszczalności pary wodnej przez 

powłoki ochronne

5387 PN-B-02000:1982 wersja polska Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości

5388 PN-B-2000:1948 wersja polska Miski ustępowe -- Typy misek

5389 PN-B-02001:1982 wersja polska Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe



5390 PN-B-02003:1982 wersja polska

Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne 

technologiczne -- Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe

5391 PN-B-02004:1982 wersja polska
Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne 

technologiczne -- Obciążenia pojazdami

5392 PN-B-2004:1948 wersja polska Miska ustępowa siodełkowa z wylotem pionowym

5393 PN-B-02005:1986 wersja polska
Obciążenia budowli -- Obciążenia suwnicami 

pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

5394 PN-B-2006:1948 wersja polska Miska ustępowa bez syfonu-stopowa

5395 PN-B-02009:1974 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

stałe i zmienne

5396 PN-B-02009:1964 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

stałe i zmienne

5397 PN-B-02009:1960 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

stałe i użytkowe

5398 PN-B-02009:1955 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

stałe i użytkowe

5399 PN-B-02009:1951 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

stałe i użytkowe

5400 PN-B-02010:1980 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

śniegiem

5401 PN-B-02010:1980/Az1:2006 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

śniegiem

5402 PN-B-02010:1970 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

śniegiem

5403 PN-B-02010:1964 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

śniegiem

5404 PN-B-02010:1957 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

śniegiem

5405 PN-B-02010:1952 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

śniegiem

5406 PN-B-02011:1977 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

wiatrem

5407 PN-B-02011:1977/Az1:2009 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

wiatrem

5408 PN-B-02011:1970 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

wiatrem

5409 PN-B-02011:1964 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

wiatrem

5410 PN-B-02011:1954 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

wiatrem

5411 PN-B-02011:1952 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

wiatrem

5412 PN-B-02012:1964 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

suwnicami mostowymi

5413 PN-B-02012:1956 wersja polska
Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenia 

suwnicami

5414 PN-B-02013:1987 wersja polska
Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne 

środowiskowe -- Obciążenie oblodzeniem

5415 PN-B-02013:1972 wersja polska

Obciążenie w obliczeniach statycznych -- Obciążenie 

torów jezdnych urządzeniami dźwigowo-

transportowymi podwieszonymi
5416 PN-B-02014:1988 wersja polska Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem



5417 PN-B-02015:1986 wersja polska
Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne 

środowiskowe -- Obciążenie temperaturą

5418 PN-B-02020:1991 wersja polska
Ochrona cieplna budynków -- Wymagania i 

obliczenia

5419 PN-B-02020:1982 wersja polska
Ochrona cieplna budynków -- Wymagania i 

obliczenia

5420 PN-B-02021:1993 wersja polska Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje

5421 PN-B-02022:1993 wersja polska
Izolacja cieplna -- Wymiana masy -- Wielkości 

fizyczne i definicje

5422 PN-B-02023:1993 wersja polska
Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepła i 

właściwości materiałów -- Słownik

5423 PN-B-02025:2001 wersja polska

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego

5424 PN-B-02025:1999 wersja polska

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej

5425 PN-B-02025:1999/Ap1:2000 wersja polska

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej
5426 PN-B-2031:1947 wersja polska Zlewy kuchenne -- Typy zlewów

5427 PN-B-2032:1947 wersja polska Zlew kuchenny zwykły

5428 PN-B-2033:1947 wersja polska Zlew kuchenny zwykły z wysoką ścianką

5429 PN-B-2034:1947 wersja polska Zlew kuchenny prostokątny

5430 PN-B-02062:1953 wersja polska Filary wielorzędowe

5431 PN-B-02063:1953 wersja polska Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego

5432 PN-B-02065:1950 wersja polska Mury z cegieł pełnych całkowitych i ułamkowych

5433 PN-B-02070:1955 wersja polska
Mury szczelinowe wypełnione żużlobetonem lub 

gruzobetonem -- Warunki techniczne

5434 PN-B-02100:1952 wersja polska
Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe -- 

Określenia

5435 PN-B-02150:1954 wersja polska
Akustyka budowlana -- Określenia i wytyczne 

projektowania wnętrz

5436 PN-B-02151:1970 wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przeciwdźwiękowa 

pomieszczeń

5437 PN-B-02151:1963 wersja polska
Akustyka budowlana -- Ochrona przeciwdźwiękowa 

pomieszczeń w budynkach

5438 PN-B-02151:1954 wersja polska
Akustyka budowlana -- Przeciwdźwiękowa ochrona 

budynków

5439 PN-B-02151-01:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach -- Wymagania ogólne i 

środki techniczne ochrony przed hałasem

5440 PN-B-02151-2:2018-01 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące 

dopuszczalnego poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach

5441 PN-B-02151-02:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach

5442 PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach



5443 PN-B-02151-3:2015-10 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 

elementów budowlanych

5444 PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 

elementów budowlanych

5445 PN-B-02151-3:1999 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych -- Wymagania

5446 PN-B-02151-3:1999/Ap1:2015-05 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych -- Wymagania

5447 PN-B-02151-03:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach -- Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych -- Wymagania

5448 PN-B-02151-4:2015-06 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Część 4: Wymagania dotyczące 

warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 

pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

5449 PN-B-02151-5:2017-10 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w 

budynkach -- Część 5: Wymagania dotyczące 

budynków mieszkalnych o podwyższonym 

standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

5450 PN-B-02152-01:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ocena izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjność 

wewnętrznych elementów budowlanych

5451 PN-B-02152-02:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ocena izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych

5452 PN-B-02152-03:1987 wersja polska

Akustyka budowlana -- Ocena izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich 

elementów

5453 PN-B-02153:2002 wersja polska
Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole 

literowe i jednostki

5454 PN-B-02153:1961 wersja polska Akustyka budowlana -- Nazwy i określenia

5455 PN-B-02154-00:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Zakres normy i wielkości 

charakterystyczne



5456 PN-B-02154:1968 wersja polska
Akustyka budowlana -- Badania własności 

akustycznych przegród budowlanych

5457 PN-B-02154-01:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Wymagania dotyczące 

laboratoriów

5458 PN-B-02154-02:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Ustalenia dotyczące 

dokładności

5459 PN-B-02154-03:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 

budowlanych

5460 PN-B-02154-04:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary terenowe 

izolacyjności od dźwięków powietrznych między 

pomieszczeniami

5461 PN-B-02154-05:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary terenowe 

izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród 

zewnętrznych i ich elementów

5462 PN-B-02154-06:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

5463 PN-B-02154-07:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary terenowe 

izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

5464 PN-B-02154-08:1983 wersja polska

Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne 

tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na 

stropie wzorcowym

5465 PN-B-02155:1983 wersja polska
Akustyka budowlana -- Pomiar współczynnika 

pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

5466 PN-B-02156:1987 wersja polska
Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu 

dźwięku A w budynkach

5467 PN-B-02170:2016-12 wersja polska
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki

5468 PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10 wersja polska
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki

5469 PN-B-02170:1985 wersja polska
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki

5470 PN-B-02170:1967 wersja polska
Ocena szkodliwości wpływów drgań i wstrząsów w 

budynkach



5471 PN-B-02170:1964 wersja polska Ochrona budowli przed wpływem drgań i wstrząsów

5472 PN-B-02171:2017-06 wersja polska Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

5473 PN-B-02171:1988 wersja polska Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

5474 PN-B-02350:1955 wersja polska Moduł budowlany

5475 PN-B-02350:1950 wersja polska Moduł budowlany

5476 PN-B-02351:1955 wersja polska Moduł budownictwa przemysłowego

5477 PN-B-02351:1951 wersja polska Moduł budownictwa przemysłowego

5478 PN-B-02352:1962 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Nazwy i 

określenia

5479 PN-B-02352:1958 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Pojęcia 

podstawowe

5480 PN-B-02353:1962 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Wartości 

modularne

5481 PN-B-02353:1958 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Wielkości modularne

5482 PN-B-02354:1986 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Wartości 

modularne i zasady koordynacji modularnej

5483 PN-B-02354:1962 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Zasady 

koordynacji modularnej i wymiarowania

5484 PN-B-02354:1958 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Zasady 

koordynacji modularnej i wymiarowej

5485 PN-B-02355:1987 wersja polska
Tolerancje wymiarów w budownictwie -- 

Postanowienia ogólne

5486 PN-B-02355:1962 wersja polska

Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Tolerancje wymiarów elementów budowlanych -- 

Określenia, klasy dokładności i metody sprawdzania 

przy odbiorze

5487 PN-B-02355:1958 wersja polska
Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Tolerancja wymiarów -- Prefabrykaty

5488 PN-B-02356:1962 wersja polska

Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 

betonów

5489 PN-B-02357:1962 wersja polska

Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i 

meblowej oraz elementów budowlanych 

wykończenia

5490 PN-B-02358:1962 wersja polska

Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- 

Oznaczanie tolerancji wymiarów elementów i 

tolerancji położenia elementów na rysunkach
5491 PN-B-02360:1969 wersja polska Kubatura budynków -- Zasady obliczania

5492 PN-B-02360:1964 wersja polska Kubatura budynków -- Zasady obliczania

5493 PN-B-02360:1953 wersja polska Kubatura budynków -- Zasady obliczania

5494 PN-B-02361:2010 wersja polska Pochylenia połaci dachowych

5495 PN-B-02361:1999 wersja polska Pochylenia połaci dachowych

5496 PN-B-02361:1989 wersja polska Pochylenia połaci dachowych

5497 PN-B-02361:1985 wersja polska Pochylenia połaci dachowych

5498 PN-B-02361:1973 wersja polska Spadki dachowe

5499 PN-B-02361:1963 wersja polska Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych

5500 PN-B-02361:1952 wersja polska Odchylenie płaszczyzn połaci dachowych

5501 PN-B-02365:1970 wersja polska
Powierzchnia budynków -- Podział, określenia i 

zasady obmiaru



5502 PN-B-02370:1966 wersja polska

Projekty architektoniczno-budowlane -- Oznaczenia 

na rysunkach wymiarowanych według zasad 

koordynacji modularnej

5503 PN-B-02380:1971 wersja polska
Oświetlenie wnętrz światłem dziennym -- Warunki 

ogólne

5504 PN-B-02401:1975 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Zasady doboru grzejników

5505 PN-B-02402:1982 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w budynkach

5506 PN-B-02402:1974 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w budynkach

5507 PN-B-02402:1964 wersja polska
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 

ogrzewanych w budynkach

5508 PN-B-02402:1959 wersja polska
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 

ogrzewanych w budynkach

5509 PN-B-02402:1954 wersja polska
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń 

ogrzewanych w budynkach

5510 PN-B-02403:1982 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe 

zewnętrzne

5511 PN-B-02403:1974 wersja polska

Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe 

otoczenia budynków i nieogrzewanych przestrzeni 

zamykanych

5512 PN-B-02403:1957 wersja polska
Najniższe temperatury obliczeniowe otoczenia 

budynków i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych

5513 PN-B-02403:1950 wersja polska
Najniższe temperatury obliczeniowe otoczenia 

budynków i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych

5514 PN-B-02405:1957 wersja polska
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród 

budowlanych -- Wartości liczbowe

5515 PN-B-02405:1953 wersja polska
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród 

budowlanych -- Wartości liczbowe

5516 PN-B-02410:1970 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych -- Podział, nazwy i 

określenia

5517 PN-B-02410:1957 wersja polska
Ciepłownictwo -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania wodnego -- Wymagania techniczne

5518 PN-B-02411:1987 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo 

stałe -- Wymagania

5519 PN-B-02411:1959 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Kotłownie centralnego 

ogrzewania niskiego ciśnienia -- Wytyczne wykonania 

i wyposażenia

5520 PN-B-02411:1954 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Kotłownie centralnego 

ogrzewania niskiego ciśnienia -- Wytyczne 

projektowania i wyposażenia

5521 PN-B-02412:1975 wersja polska
Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę 

niskoprężną -- Wymagania

5522 PN-B-02412:1962 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania parowego niskoprężnego -- Wymagania 

techniczne

5523 PN-B-02412:1957 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania parowego niskoprężnego (kotłów i 

wyparników) -- Wymagania techniczne



5524 PN-B-02412:1952 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania parowego niskoprężnego -- Wymagania 

techniczne

5525 PN-B-02413:1991 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego -- 

Wymagania

5526 PN-B-02413:1977 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego -- 

Wymagania

5527 PN-B-02413:1970 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego -- 

Wymagania

5528 PN-B-02413:1957 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania wodnego systemu otwartego -- 

Wymagania techniczne

5529 PN-B-02413:1952 wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Zabezpieczenie urządzeń 

ogrzewania wodnego systemu otwartego -- 

Wymagania techniczne

5530 PN-B-02414:1999 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- 

Wymagania

5531 PN-B-02414:1991 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- 

Wymagania

5532 PN-B-02414:1952 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Naczynia zbiorcze systemu 

otwartego

5533 PN-B-02415:1991 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- 

Wymagania

5534 PN-B-02415:1970 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

własnym źródłem ciepła -- Wymagania i badania

5535 PN-B-02415:1964 wersja polska
Ciepłownictwo -- Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego

5536 PN-B-02415:1960 wersja polska
Ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych sieci 

cieplnych systemu zamkniętego

5537 PN-B-02416:1991 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania

5538 PN-B-02416:1970 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania i 

badania

5539 PN-B-02417:1970 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 

zamknięciem słupem cieczy -- Wymagania

5540 PN-B-02419:1991 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Badania



5541 PN-B-02419:1966 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Obliczanie zapotrzebowania 

paliwa do ogrzewania budynków

5542 PN-B-02420:1991 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych -- Wymagania

5543 PN-B-02420:1979 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie urządzeń 

centralnych ogrzewań wodnych -- Wymagania

5544 PN-B-02421:2000 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i 

badania odbiorcze

5545 PN-B-02421:1985 wersja polska

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń -- Wymagania i 

badania

5546 PN-B-02423:1999 wersja polska
Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

5547 PN-B-02423:1999/Ap1:2000 wersja polska
Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

5548 PN-B-02430:1955 wersja polska

Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń 

produkcyjnych -- Pomieszczenia produkcyjne w 

przemyśle włókienniczym

5549 PN-B-02431-1:1999 wersja polska

Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa 

gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -- 

Wymagania

5550 PN-B-02440:1976 wersja polska
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej -- 

Wymagania

5551 PN-B-02440:1967 wersja polska
Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w 

budownictwie powszechnym

5552 PN-B-02502:1965 wersja polska Betoniarki -- Określenia -- Podział -- Pojemności

5553 PN-B-02502:1952 wersja polska
Betoniarki -- Określenia zasad działania i cech 

konstrukcyjnych

5554 PN-B-2693:1950 wersja polska Zasuwnica do okien i drzwi balkonowych

5555 PN-B-02780:1968 wersja polska Cement -- Zestawienie własności technicznych

5556 PN-B-02780:1962 wersja polska Cement -- Zestawienie właściwości technicznych

5557 PN-B-02780:1953 wersja polska Cement -- Zestawienie właściwości technicznych

5558 PN-B-02780:1952 wersja polska Cementy -- Zestawienie właściwości technicznych

5559 PN-B-02800-00:1980 wersja polska
Karta katalogowa budownictwa -- Forma, układ, 

treść -- Postanowienia ogólne

5560 PN-B-02800:1964 wersja polska
Katalog budownictwa -- Karty katalogowe -- Forma i 

treść

5561 PN-B-02800:1960 wersja polska
Katalog budownictwa -- Karty katalogowe -- Forma i 

treść

5562 PN-B-02865:1997 wersja polska

Ochrona przeciwpożarowa budynków -- 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa

5563 PN-B-02865:1997/Ap1:1999 wersja polska

Ochrona przeciwpożarowa budynków -- 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa

5564 PN-B-02865:1972 wersja polska

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja 

wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

5565 PN-B-03000:1990 wersja polska Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne



5566 PN-B-03000:1969 wersja polska Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne

5567 PN-B-03000:1955 wersja polska
Wytyczne do wykonywania obliczeń statycznych w 

budownictwie

5568 PN-B-03001:1976 wersja polska
Konstrukcje i podłoża budowli -- Ogólne zasady 

obliczeń

5569 PN-B-03001:1964 wersja polska
Konstrukcje i podłoża budowli -- Zasady 

projektowania i obliczeń statycznych

5570 PN-B-03002:2007 wersja polska Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie

5571 PN-B-03002:1999 wersja polska
Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5572 PN-B-03002:1999/Az2:2002 wersja polska
Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5573 PN-B-03002:1999/Ap1:2001 wersja polska
Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5574 PN-B-03002:1999/Az1:2001 wersja polska
Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5575 PN-B-03002:1987 wersja polska
Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5576 PN-B-03002:1987/Az1:1997 wersja polska
Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie (Zmiana A1)

5577 PN-B-03002:1967 wersja polska
Konstrukcje murowe z cegły -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5578 PN-B-03002:1954 wersja polska
Konstrukcje murowe z cegły -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5579 PN-B-03003:1964 wersja polska
Mury z kamienia naturalnego -- Obliczenia statyczne 

i projektowanie

5580 PN-B-03004:1988 wersja polska
Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5581 PN-B-03004:1964 wersja polska
Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5582 PN-B-03004:1956 wersja polska
Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5583 PN-B-03005:1967 wersja polska

Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów 

drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5584 PN-B-03005:1955 wersja polska
Konstrukcje murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym -

- Obliczenia statyczne i projektowanie

5585 PN-B-03006:1967 wersja polska

Konstrukcje murowe z drobnowymiarowych 

elementów z betonów komórkowych -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5586 PN-B-03007:2013-08 wersja polska Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna

5587 PN-B-03007:2013-08/Ap1:2013-12 wersja polska Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna

5588 PN-B-03050:1985 wersja polska Projektowanie modelowe -- Terminologia

5589 PN-B-03150:2000 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5590 PN-B-03150:2000/Az3:2004 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5591 PN-B-03150:2000/Az2:2003 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5592 PN-B-03150:2000/Az1:2001 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie



5593 PN-B-03150-00:1981 wersja polska

Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie -- Postanowienia ogólne

5594 PN-B-03150:1973 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5595 PN-B-03150:1964 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5596 PN-B-03150:1953 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5597 PN-B-03150-01:1981 wersja polska

Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie -- Materiały

5598 PN-B-03150-02:1981 wersja polska

Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie -- Konstrukcje

5599 PN-B-03150-03:1981 wersja polska

Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie -- Złącza

5600 PN-B-03154:1983 wersja polska

Elektryczne linie napowietrzne -- Drewniane 

konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5601 PN-B-03154:1960 wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Drewniane 

konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5602 PN-B-03155:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- 

Deskowania elementów stropowych i dachowych

5603 PN-B-03156:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy klejonych

5604 PN-B-03157:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników na wyciąganie

5605 PN-B-03158:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

łączników na przeciąganie

5606 PN-B-03159:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na gwoździe

5607 PN-B-03160:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na wkręty

5608 PN-B-03161:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na sworznie i śruby

5609 PN-B-03162:1997 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność 

złączy na pierścienie zębate

5610 PN-B-03163-1:1998 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- 

Terminologia

5611 PN-B-03163-2:1998 wersja polska Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

5612 PN-B-03163-3:1998 wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania 

przy odbiorze

5613 PN-B-03200:1990 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5614 PN-B-03200:1990/Az3:1995 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5615 PN-B-03200:1980 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5616 PN-B-03200:1976 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie



5617 PN-B-03200:1974 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5618 PN-B-03200:1962 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5619 PN-B-03200:1956 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5620 PN-B-03200:1951 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5621 PN-B-03201:1993 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Kominy -- Obliczenia i 

projektowanie

5622 PN-B-03201:1969 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z profilów 

murowych w przekroju kołowym -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5623 PN-B-03201:1963 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie konstrukcji z profilów rurowych o 

przekroju kołowym

5624 PN-B-03202:1996 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Silosy na materiały sypkie -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5625 PN-B-03202:1996/Ap1:1999 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Silosy na materiały sypkie -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5626 PN-B-03202:1963 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie konstrukcji z profilów 

cienkościennych

5627 PN-B-03204:2002 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Wieże i maszty -- 

Projektowanie i wykonanie

5628 PN-B-03204:1979 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Maszty oraz wieże radiowe i 

telewizyjne -- Obliczenia statyczne i projektowanie

5629 PN-B-03205:1996 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Podpory linii 

elektroenergetycznych -- Projektowanie i wykonanie

5630 PN-B-03205:1984 wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Stalowe 

konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5631 PN-B-03205:1960 wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Stalowe 

konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5632 PN-B-03206:1996 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Podpory kolei linowych -- 

Projektowanie i wykonanie

5633 PN-B-03207:2002 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników 

i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i 

wykonanie

5634 PN-B-03207:2002/Az1:2004 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z kształtowników 

i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i 

wykonanie

5635 PN-B-03210:1997 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na 

ciecze -- Projektowanie i wykonanie

5636 PN-B-03210:1997/Az1:2002 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na 

ciecze -- Projektowanie i wykonanie

5637 PN-B-03210:1997/Ap1:2000 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na 

ciecze -- Projektowanie i wykonanie

5638 PN-B-03210:1981 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na 

ciecze -- Obliczenia statyczne i projektowanie



5639 PN-B-03211:1999 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe -- 

Projektowanie i wykonanie

5640 PN-B-03211:1983 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe 

stałe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

5641 PN-B-03215:1998 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Połączenia z fundamentami -- 

Projektowanie i wykonanie

5642 PN-B-03215:1985 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zakotwienie słupów i 

kominów

5643 PN-B-03220:1964 wersja polska
Konstrukcje aluminiowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5644 PN-B-03230:1984 wersja polska

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowych -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5645 PN-B-03250:1957 wersja polska
Konstrukcje betonowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5646 PN-B-03252:1964 wersja polska
Monolityczne konstrukcje ścienne -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5647 PN-B-03252:1961 wersja polska
Monolityczne konstrukcje ścienne -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5648 PN-B-03253:1968 wersja polska
Konstrukcje budynków wielkopłytowych -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5649 PN-B-03260:1956 wersja polska
Konstrukcje żelbetowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5650 PN-B-03260:1951 wersja polska
Konstrukcje żelbetowe -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5651 PN-B-03262:2002 wersja polska

Silosy żelbetowe na materiały sypkie -- Obliczenia 

statyczne, projektowanie, wykonawstwo i 

eksploatacja

5652 PN-B-03262:2002/Ap1:2009 wersja polska

Silosy żelbetowe na materiały sypkie -- Obliczenia 

statyczne, projektowanie, wykonawstwo i 

eksploatacja

5653 PN-B-03262:1989 wersja polska
Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5654 PN-B-03262:1984 wersja polska
Silosy żelbetowe na zboże -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie

5655 PN-B-03263:2000 wersja polska

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5656 PN-B-03263:1987 wersja polska

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5657 PN-B-03263:1977 wersja polska

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

wykonywane z kruszywowych betonów lekkich -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5658 PN-B-03264:2002 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5659 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5660 PN-B-03264:1999 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5661 PN-B-03264:1984 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5662 PN-B-03264:1976 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie



5663 PN-B-03264:1969 wersja polska
Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5664 PN-B-03265:1987 wersja polska

Elekroenergetyczne linie napowietrzne -- Żelbetowe i 

sprężone konstrukcje wsporcze -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5665 PN-B-03265:1962 wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- 

Żelbetonowe konstrukcje wsporcze -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5666 PN-B-03280:1959 wersja polska
Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5667 PN-B-03300:2006 wersja polska
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5668 PN-B-03300:2006/Ap1:2008 wersja polska
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5669 PN-B-03300:1982 wersja polska

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie -- Belki 

zespolone krępe

5670 PN-B-03300:1954 wersja polska

Stropy żelbetowe gęstożebrowe betonowane na 

miejscu budowy -- Wymagania konstrukcyjne i 

zasady obliczeń statycznych

5671 PN-B-03300:1952 wersja polska

Stropy żelbetowe gęstożeberkowe, betonowane na 

miejscu budowy -- Wymagania konstrukcyjne i 

zasady obliczeń statycznych

5672 PN-B-03301:1986 wersja polska

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie -- Belki 

zespolone smukłe

5673 PN-B-03301:1954 wersja polska
Stropy ceramiczno-żelbetowe -- Wymagania 

konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych

5674 PN-B-03301:1952 wersja polska
Stropy ceramiczno-żelbetowe -- Wymagania 

konstrukcyjne i zasady obliczeń statycznych

5675 PN-B-03302:1991 wersja polska

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie -- Słupy 

zespolone

5676 PN-B-03302:1952 wersja polska

Stropy płaskie z elementów ceramicznych -- 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń 

statycznych

5677 PN-B-03303:1954 wersja polska

Stropy żelbetowe monolityczne z gotowych 

elementów -- Wymagania konstrukcyjne i zasady 

obliczeń statycznych

5678 PN-B-03303:1952 wersja polska

Stropy żelbetowe z gotowych elementów -- 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń 

statycznych

5679 PN-B-03304:1954 wersja polska

Stropy płaskie staloceramiczne z pustaków Stolica -- 

Wymagania konstrukcyjne i zasady obliczeń 

statycznych

5680 PN-B-03310:1953 wersja polska
Konstrukcje z betonu strunowego -- Wymagania 

techniczne i obliczenia statyczne

5681 PN-B-03320:1966 wersja polska
Konstrukcje z betonu sprężonego -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5682 PN-B-03320:1957 wersja polska
Konstrukcje z betonu sprężonego -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5683 PN-B-03321:1962 wersja polska

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- 

Konstrukcje wsporcze z betonu sprężonego -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie



5684 PN-B-03340:1999 wersja polska
Konstrukcje murowe zbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5685 PN-B-03340:1999/Az1:2004 wersja polska
Konstrukcje murowe zbrojone -- Projektowanie i 

obliczanie

5686 PN-B-03340:1989 wersja polska
Konstrukcje murowe zespolone -- Obliczenia 

statyczne i projektowanie

5687 PN-B-03340:1968 wersja polska
Konstrukcje zespolone ceglasto-żelbetowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5688 PN-B-03340:1954 wersja polska
Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe -- 

Obliczenia statyczne i projektowanie

5689 PN-B-03340:1953 wersja polska
Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe -- 

Obliczanie statyczne i projektowanie

5690 PN-B-03380:1992 wersja polska
Elementy prefabrykowane z betonu -- Płyty stropowe 

płaskie

5691 PN-B-03380:1992/Az1:2001 wersja polska
Elementy prefabrykowane z betonu -- Płyty stropowe 

płaskie

5692 PN-B-03404:1974 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Współczynniki przenikania ciepła K 

dla przegród budowlanych

5693 PN-B-03404:1964 wersja polska
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród 

budowlanych

5694 PN-B-03404:1957 wersja polska
Współczynniki przenikania ciepła k -- Dane do 

obliczeń k dla przegród budowlanych

5695 PN-B-03404:1950 wersja polska
Współczynniki przenikania ciepła k -- Dane do 

obliczeń przegród budowlanych

5696 PN-B-03405:1974 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń o kubaturze ponad 600 m3

5697 PN-B-03406:1994 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania na 

ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

5698 PN-B-03406:1983 wersja polska
Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

5699 PN-B-03406:1974 wersja polska

Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 w 

budownictwie powszechnym

5700 PN-B-03406:1956 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Obliczanie strat ciepła 

pomieszczeń

5701 PN-B-03406:1952 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Obliczenie strat ciepła 

pomieszczeń

5702 PN-B-03407:1968 wersja polska Zasady doboru kotłów niskoprężnych

5703 PN-B-03407:1955 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Obliczenie powierzchni 

ogrzewalnej kotłów

5704 PN-B-03407:1952 wersja polska
Kotły do centralnych ogrzewań -- Obliczenie 

potrzebnej powierzchni ogrzewalnej

5705 PN-B-03410:1999 wersja polska
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Wymiary 

przekroju poprzecznego

5706 PN-B-03410:1967 wersja polska
Wentylacja -- Wymiary poprzeczne przewodów 

wentylacyjnych

5707 PN-B-03410:1964 wersja polska
Wentylacja -- Przekroje poprzeczne przewodów 

wentylacyjnych

5708 PN-B-03415:1961 wersja polska
Ogrzewnictwo i wentylacja -- Zespoły ogrzewcze - 

wentylacyjne parowe i wodne -- Warunki techniczne

5709 PN-B-03420:1976 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego



5710 PN-B-03420:1964 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Dane klimatyczne i 

parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

5711 PN-B-03421:1978 wersja polska

Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

5712 PN-B-03430:1983 wersja polska
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

5713 PN-B-03430:1983/Az3:2000 wersja polska
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

5714 PN-B-03430:1974 wersja polska
Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i 

użyteczności publicznej -- Wymagania

5715 PN-B-03430:1964 wersja polska
Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie 

mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

5716 PN-B-03430:1959 wersja polska
Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie 

mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

5717 PN-B-03431:1973 wersja polska
Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- 

Wymagania

5718 PN-B-03431:1963 wersja polska
Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- 

Wymagania techniczne

5719 PN-B-03432:1967 wersja polska
Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie 

przemysłowym -- Wymagania techniczne

5720 PN-B-03433:1987 wersja polska

Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej 

wywiewnej w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych -- Wymagania

5721 PN-B-03433:1980 wersja polska

Wentylacja -- Urządzenia wentylacji mechanicznej 

wywiewnej w budownictwie mieszkaniowych 

wielorodzinnym -- Wymagania

5722 PN-B-03434:1999 wersja polska
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe 

wymagania i badania

5723 PN-B-04100:1966 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie gęstości 

objętościowej, gęstości, porowatości i szczelności

5724 PN-B-04100:1954 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Ciężar właściwy, 

ciężar objętościowy, szczelność i porowatość

5725 PN-B-04101:1985 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości 

wodą

5726 PN-B-04101:1967 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości 

wodą

5727 PN-B-04101:1954 wersja polska Badanie materiałów kamiennych -- Nasiąkliwość

5728 PN-B-04102:1985 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią

5729 PN-B-04102:1967 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią

5730 PN-B-04102:1954 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Odporność na 

zamrażanie



5731 PN-B-04103:1965 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Oznaczanie 

mrozoodporności -- Metoda krystalizacji

5732 PN-B-04110:1984 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie

5733 PN-B-04110:1963 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na 

ściskanie

5734 PN-B-04110:1954 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na 

ściskanie

5735 PN-B-04111:1984 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego

5736 PN-B-04111:1959 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na 

tarczy Boehmego

5737 PN-B-04111:1954 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na 

tarczy Boehmego

5738 PN-B-04112:1967 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności 

/zużycia/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

5739 PN-B-04112:1953 wersja polska
Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność 

/zużycie/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

5740 PN-B-04113:1967 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości 

tłucznia kamiennego na miażdżenie

5741 PN-B-04113:1953 wersja polska

Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość 

tłucznia kamiennego na miażdżenia pod wpływem 

siły działającej statycznie

5742 PN-B-04114:1953 wersja polska

Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość 

tłucznia kamiennego na miażdżenie, pod wpływem 

siły działającej dynamicznie

5743 PN-B-04115:1967 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości 

kamienia na uderzenie (zwięzłość)

5744 PN-B-04115:1953 wersja polska

Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość 

kamienia na uderzenie /zwięzłość/ na aparacie 

Page'a

5745 PN-B-04116:1991 wersja polska
Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie

5746 PN-B-04120:1988 wersja polska
Kamień budowlany -- Podział, pojęcia podstawowe, 

nazwy i określenia

5747 PN-B-04201:1958 wersja polska Skałodrzew (ksylolit) -- Analiza chemiczna

5748 PN-B-4201:1950 wersja polska

Protokół oględzin nieruchomości, dokonanych w celu 

ustalenia stanu budynków uszkodzonych lub 

zniszczonych wskutek wojny

5749 PN-B-4202:1950 wersja polska
Podanie o stwierdzenie, że projektowana naprawa 

budynków jest naprawdę gruntowna

5750 PN-B-4203:1950 wersja polska
Protokół oględzin nieruchomości, dokonywanych w 

celu ustalenia stanu budynku niewykończonego

5751 PN-B-4204:1950 wersja polska
Orzeczenie o uznaniu naprawy budynku za 

gruntowną

5752 PN-B-4208:1950 wersja polska
Orzeczenie o zwolnieniu budynku lub lokalu od 

ograniczeń przepisów o gospodarce lokalami

5753 PN-B-4240:1949 wersja polska
Protokół oględzin nieruchomości dokonanych w celu 

ustalenia uchybień w utrzymaniu budynków



5754 PN-B-4241:1949 wersja polska
Zarządzenie naprawy lub rozebrania budynku 

zaniedbanego

5755 PN-B-4242:1949 wersja polska
Protokół oględzin budynku wzniesionego 

zaniedbanego

5756 PN-B-4243:1949 wersja polska
Zarządzenie wstrzymania robót budowlanych 

wykonywanych bez wymaganego pozwolenia

5757 PN-B-4244:1949 wersja polska
Wezwanie do przedstawienia projektu (planu) 

budynku wzniesionego bez wymaganego pozwolenia

5758 PN-B-4245:1949 wersja polska
Zarządzenia opróżnienia pomieszczeń w budynku 

zagrażającym bezpieczeństwu osobistemu

5759 PN-B-4246:1949 wersja polska
Zarządzenie przeróbki lub rozebrania budynku 

wzniesionego bez wymaganego pozwolenia

5760 PN-B-4247:1949 wersja polska

Protokół oględzin nieruchomości stosowany, gdy 

zachodzi obawa, że roboty budowlane są wykonane 

w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia ludzkiego

5761 PN-B-4248:1949 wersja polska

Zarządzenie wstrzymania robót budowlanych 

wykonywanych w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzkiego

5762 PN-B-04250:1954 wersja polska
Zaprawy gipsowo-wapienne -- Odtworzenie składu 

wyjściowego metodą analityczną

5763 PN-B-04300:1988 wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech 

fizycznych

5764 PN-B-04300:1980 wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech 

fizycznych

5765 PN-B-04300:1973 wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie cech 

fizycznych

5766 PN-B-04300:1963 wersja polska Cement -- Badanie cech fizycznych

5767 PN-B-04300:1951 wersja polska Cement -- Badanie cech fizycznych

5768 PN-B-04301:1978 wersja polska Cement -- Metody badań -- Analiza chemiczna

5769 PN-B-04301:1973 wersja polska Cement -- Metody badań -- Analiza chemiczna

5770 PN-B-04301:1968 wersja polska Cement -- Analiza chemiczna

5771 PN-B-04301:1960 wersja polska Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

5772 PN-B-04301:1953 wersja polska Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

5773 PN-B-04301:1952 wersja polska Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

5774 PN-B-04302:1973 wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie 

wytrzymałości

5775 PN-B-04302:1951 wersja polska Cement -- Badanie cech wytrzymałościowych

5776 PN-B-04303:1956 wersja polska Cement hutniczy -- Analiza chemiczna

5777 PN-B-04304:1957 wersja polska
Cement -- Oznaczanie powierzchni właściwej metodą 

Blaine'a

5778 PN-B-04305:1956 wersja polska Cement -- Oznaczanie plastyczności

5779 PN-B-04306:1957 wersja polska
Cement -- Badanie zmiany objętości metodą Le 

Chatelier'a

5780 PN-B-04309:1973 wersja polska
Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia 

białości

5781 PN-B-04320:1986 wersja polska Cement -- Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

5782 PN-B-04350:1976 wersja polska
Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz 

hydratyzowane -- Analiza chemiczna

5783 PN-B-04350:1966 wersja polska Kamień wapienny -- Analiza chemiczna

5784 PN-B-04350:1959 wersja polska Kamień wapienny -- Analiza chemiczna



5785 PN-B-04351:1977 wersja polska
Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne -- 

Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

5786 PN-B-04351:1960 wersja polska

Wapno palone (niegaszone) hydratyzowane i 

hydrauliczne -- Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych

5787 PN-B-04353:1966 wersja polska
Wapno niegaszone i hydratyzowane -- Analiza 

chemiczna

5788 PN-B-04353:1960 wersja polska
Wapno palone (niegaszone) i hydratyzowane -- 

Analiza chemiczna

5789 PN-B-04360:1986 wersja polska
Spoiwa gipsowe -- Metody badań -- Oznaczanie cech 

fizycznych

5790 PN-B-04360:1980 wersja polska
Spoiwa gipsowe -- Metody badań -- Oznaczanie cech 

fizycznych

5791 PN-B-04360:1965 wersja polska
Gips budowlany i modelowy -- Badanie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych

5792 PN-B-04360:1959 wersja polska
Gips budowlany i modelowy -- Badanie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych

5793 PN-B-04360:1953 wersja polska
Gips prażony półwodny -- Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych

5794 PN-B-04361:1978 wersja polska
Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe -- 

Analiza chemiczna

5795 PN-B-04361:1966 wersja polska
Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe -- 

Analiza chemiczna

5796 PN-B-04361:1958 wersja polska Kamień gipsowy i gips prażony -- Analiza chemiczna

5797 PN-B-04500:1985 wersja polska
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych

5798 PN-B-04500:1971 wersja polska
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych

5799 PN-B-04500:1957 wersja polska
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych

5800 PN-B-04530:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny -- Badanie czasu wiązania

5801 PN-B-04531:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny -- Badanie stałości objętości

5802 PN-B-04532:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny -- Badanie zmian liniowych

5803 PN-B-04533:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny -- Badanie cech wytrzymałościowych

5804 PN-B-04534:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny -- Analiza chemiczna

5805 PN-B-04535:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Chlorek 

magnezowy -- Analiza chemiczna

5806 PN-B-04536:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Wypełniacze -- 

Badanie rozdrobnienia

5807 PN-B-04537:1954 wersja polska

Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Wypełniacze -- 

Oznaczanie zawartości substancji żywicznych w 

wypełniaczu drzewnym

5808 PN-B-04538:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Wypełniacze -- 

Badanie wilgotności

5809 PN-B-04539:1954 wersja polska

Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Wypełniacze -- 

Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w 

wodzie



5810 PN-B-04540:1954 wersja polska

Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Wypełniacze -- 

Badanie odporności farb na działanie składników 

skałodrzewu
5811 PN-B-04600:1966 wersja polska Kit miniowy -- Metody badań

5812 PN-B-04615:1990 wersja polska Papy asfaltowe i smołowe -- Metody badań

5813 PN-B-04615:1972 wersja polska Papy asfaltowe i smołowe -- Badania

5814 PN-B-04615:1965 wersja polska Papy smołowe i asfaltowe -- Badania techniczne

5815 PN-B-04615:1958 wersja polska Papy smołowe i asfaltowe -- Badania techniczne

5816 PN-B-04615:1952 wersja polska Papy smołowe i asfaltowe -- Metody badań

5817 PN-B-04620:1989 wersja polska
Materiały i wyroby termoizolacyjne -- Terminologia i 

klasyfikacja

5818 PN-B-04631:1982 wersja polska
Materiały do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych -- Metody badań

5819 PN-B-04631:1974 wersja polska
Materiały do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych -- Metody badań

5820 PN-B-04631:1967 wersja polska
Materiały izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -

- Metody badań

5821 PN-B-04631:1957 wersja polska Badania materiałów izolacyjnych ciepłochronnych

5822 PN-B-04631:1952 wersja polska Badania materiałów izolacyjnych ciepłochronnych

5823 PN-B-04800:1957 wersja polska Rury betonowe -- Badanie techniczne

5824 PN-B-05000:1996 wersja polska
Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i 

transport

5825 PN-B-06000:1976 wersja polska Cement -- Pobieranie i przygotowywanie próbek

5826 PN-B-06000:1962 wersja polska Cement -- Pobieranie próbek

5827 PN-B-06000:1953 wersja polska Cement -- Pobieranie próbek

5828 PN-B-06030:1950 wersja polska
Roboty ciesielskie -- Warunki techniczne wykonania i 

odbioru

5829 PN-B-06040:1957 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Warunki 

techniczne

5830 PN-B-06041:1951 wersja polska
Wbudowanie wyrobów stolarskich -- Warunki 

techniczne

5831 PN-B-06060:1952 wersja polska Roboty murowe z cegły -- Warunki techniczne

5832 PN-B-06061:1950 wersja polska
Roboty murowe z cegły -- Przyspieszone terminy 

wykonania murów

5833 PN-B-06070:1985 wersja polska Drzwi drewniane -- Metoda badania niezawodności

5834 PN-B-06071:1992 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie skrzydeł drzwiowych 

na uderzenie ciałem twardym

5835 PN-B-06071:1985 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda badań odporności na 

przebicia

5836 PN-B-06072:1986 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda pomiaru wymiarów i 

odchyłek od prostokątności

5837 PN-B-06073:1986 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda badania 

przepuszczalności powietrza

5838 PN-B-06074:1986 wersja polska Drzwi drewniane -- Metoda określania płaskości

5839 PN-B-06075:1986 wersja polska

Drzwi drewniane -- Metody badania odporności na 

obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie 

skrzydła

5840 PN-B-06076:1986 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda badania odporności na 

obciążenia udarowe



5841 PN-B-06077:1987 wersja polska

Drzwi drewniane -- Metoda badania odporności na 

obciążenia statyczne działajace prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła

5842 PN-B-06078:1987 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda oznaczania siły 

potrzebnej do zamknięcia

5843 PN-B-06079:1988 wersja polska
Drzwi drewniane -- Metoda badania odporności na 

wstrząsy

5844 PN-B-06080:1991 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie skrzydeł drzwiowych 

na uderzenie miękkim ciałem ciężkim

5845 PN-B-06080:1951 wersja polska Roboty tynkowe -- Warunki techniczne wykonania

5846 PN-B-06085:1989 wersja polska

Drzwi -- Metody badań odporności na włamanie -- 

Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 

płaszczyzny skrzydła

5847 PN-B-06086:1992 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie odkształcenia 

skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu

5848 PN-B-06087:1992 wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie sztywności skrzydeł 

drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

5849 PN-B-06090:1953 wersja polska
Roboty pokrywcze -- Krycie dachów papą na 

deskowaniu -- Warunki techniczne

5850 PN-B-06091:1953 wersja polska
Roboty pokrywcze -- Krycie dachów papą na betonie -

- Warunki techniczne

5851 PN-B-06095:1952 wersja polska Roboty szklarskie -- Warunki techniczne

5852 PN-B-06150:1950 wersja polska
Posadzki z cegły zwykłej i klinkieru -- Warunki 

techniczne wykonania

5853 PN-B-06151:1950 wersja polska
Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej -- 

Warunki techniczne wykonania

5854 PN-B-06152:1950 wersja polska
Posadzki z kostki drewnianej -- Warunki techniczne 

wykonania

5855 PN-B-06153:1950 wersja polska
Posadzki deszczułkowe (klepkowe) -- Warunki 

techniczne wykonania

5856 PN-B-06154:1950 wersja polska
Posadzki z asfaltu lanego -- Warunki techniczne 

wykonania

5857 PN-B-06155:1950 wersja polska
Posadzki i jastrychy skałodrzewne (ksylolity) -- 

Warunki techniczne wykonania

5858 PN-B-06190:1972 wersja polska

Roboty kamieniarskie -- Okładzina kamienna -- 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze

5859 PN-B-06190:1962 wersja polska
Roboty kamieniarskie -- Osadzanie elementów 

okładzin -- Zasady ogólne

5860 PN-B-06191:1997 wersja polska
Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiące do 

osadzania okładziny kamiennej

5861 PN-B-06200:2002 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki 

wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

5862 PN-B-06200:2002/Ap1:2005 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki 

wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

5863 PN-B-06200:1997 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki 

wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

5864 PN-B-06200:1977 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Wymagania i 

badania

5865 PN-B-06200:1967 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze



5866 PN-B-06200:1955 wersja polska
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki 

techniczne odbioru

5867 PN-B-06201:1963 wersja polska

Konstrukcje stalowe z cienkościennych 

kształtowników profilowanych na zimno -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

5868 PN-B-06202:1971 wersja polska

Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z profilów 

rurowych o przekroju kołowym -- Wymagania i 

badania

5869 PN-B-06210:1984 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na 

ciecze -- Wymagania i badania

5870 PN-B-06211:1984 wersja polska
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe 

stałe -- Wymagania i badania

5871 PN-B-06211:1950 wersja polska
Kształtowniki i konstrukcje stalowe pochodzące z 

rozbiórki -- Wytyczne stosowania

5872 PN-B-06240:1990 wersja polska
Domieszki do betonu -- Metody badań efektów 

oddziaływania domieszek na beton

5873 PN-B-06241:1990 wersja polska

Domieszki do betonu -- Domieszki przyspieszające 

twardnienie -- Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton

5874 PN-B-06242:1990 wersja polska

Domieszki do betonu -- Domieszki uszczelniające -- 

Wymagania i badania efektów oddziaływania na 

beton

5875 PN-B-06243:1990 wersja polska

Domieszki do betonu -- Domieszki uplastyczniające i 

upłynniające -- Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton

5876 PN-B-06244:1990 wersja polska

Domieszki do betonu -- Domieszki kompleksowe -- 

Wymagania i badania efektów oddziaływania na 

beton
5877 PN-B-06250:1988 wersja polska Beton zwykły

5878 PN-B-06250:1975 wersja polska Beton zwykły

5879 PN-B-06250:1963 wersja polska Beton zwykły

5880 PN-B-06250:1955 wersja polska Beton zwykły

5881 PN-B-06250:1951 wersja polska
Roboty betonowe i żelbetonowe -- Warunki 

techniczne wykonania

5882 PN-B-06251:1963 wersja polska
Roboty betonowe i żelbetowe -- Wymagania 

techniczne

5883 PN-B-06251:1955 wersja polska
Roboty betonowe i żelbetowe -- Wytyczne 

wykonania

5884 PN-B-06252:1956 wersja polska Badanie wodoszczelności betonu

5885 PN-B-06253:1961 wersja polska
Konstrukcje betonowe -- Warunki wykonania i 

ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów

5886 PN-B-06254:1981 wersja polska
Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów 

cementowych

5887 PN-B-06254:1967 wersja polska

Środki uszczelniające do betonów i zapraw 

cementowych -- Wymagania techniczne i metody 

badań

5888 PN-B-06254:1959 wersja polska
Środki uszczelniające do betonów i zapraw 

cementowych -- Wymagania techniczne i badania

5889 PN-B-06255:1961 wersja polska

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego -- Zasady wykonania i badania 

techniczne
5890 PN-B-06256:1983 wersja polska Beton odporny na ścieranie

5891 PN-B-06256:1962 wersja polska Betony odporne na ścieranie



5892 PN-B-06257:1962 wersja polska
Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub 

hutniczym

5893 PN-B-06258:1989 wersja polska Autoklawizowany beton komórkowy

5894 PN-B-06258:1989/Az1:2001 wersja polska Autoklawizowany beton komórkowy

5895 PN-B-06258:1980 wersja polska Autoklawizowany beton komórkowy

5896 PN-B-06258:1965 wersja polska
Autoklawizowany beton komórkowy -- Metody 

badań

5897 PN-B-06259:1966 wersja polska Beton komórkowy -- Określenia i klasyfikacja

5898 PN-B-06260:1966 wersja polska
Autoklawizowany beton komórkowy -- Wymagania 

techniczne

5899 PN-B-06261:1974 wersja polska

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie

5900 PN-B-06262:1974 wersja polska

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

5901 PN-B-06263:1991 wersja polska Beton lekki kruszywowy

5902 PN-B-06263:1975 wersja polska Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych

5903 PN-B-06264:1978 wersja polska
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania 

radiograficzne

5904 PN-B-06265:2004 wersja polska

Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- 

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

5905 PN-B-06270:1972 wersja polska

Roboty betonowe i żelbetowe -- Konstrukcje 

kablobetonowe -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

5906 PN-B-06280:1971 wersja polska

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 

żelbetowych -- Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze

5907 PN-B-06281:1973 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań 

wytrzymałościowych

5908 PN-B-06500:1955 wersja polska
Płyty wiórkowo-cementowe konstrukcyjne -- 

Wytyczne stosowania w budownictwie

5909 PN-B-06565:1959 wersja polska Pianobeton

5910 PN-B-06565:1952 wersja polska Pianobeton

5911 PN-B-06583:1952 wersja polska Rury betonowe -- Składowanie i transport

5912 PN-B-06584:1953 wersja polska Rury betonowe -- Budowa kanałów w wykopach

5913 PN-B-06610:1967 wersja polska
Materiały termoizolacyjne -- Nazwy, określenia i 

klasyfikacja

5914 PN-B-06611:1987 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Nazwy i określenia

5915 PN-B-06611:1967 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Nazwy określenia i 

klasyfikacja

5916 PN-B-06612:1987 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Klasyfikacja

5917 PN-B-06709:1958 wersja polska
Mączka kamienna do zapraw kwasoodpornych 

krzemianowych

5918 PN-B-06710:1996 wersja polska

Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał 

węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do 

tynków szlachetnych
5919 PN-B-06710:1959 wersja polska Kruszywo mineralne -- Kruszyny, kliniec i tłuczeń

5920 PN-B-06710:1953 wersja polska Kruszywo mineralne łamane

5921 PN-B-06711:1979 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw 

budowlanych



5922 PN-B-06711:1959 wersja polska Kruszywo mineralne -- Piasek do betonów i zapraw

5923 PN-B-06711:1953 wersja polska Kruszywo mineralne -- Piasek

5924 PN-B-06712:1986 wersja polska Kruszywa mineralne do betonu

5925 PN-B-06712:1986/Az1:1997 wersja polska Kruszywa mineralne do betonu

5926 PN-B-06712:1979 wersja polska Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

5927 PN-B-06712:1959 wersja polska Kruszywo mineralne -- Żwir

5928 PN-B-06712:1953 wersja polska Kruszywo mineralne -- Żwir

5929 PN-B-06713:1959 wersja polska Kruszywo mineralne -- Pospółka

5930 PN-B-06713:1953 wersja polska Kruszywo mineralne -- Pospółka

5931 PN-B-06714-00:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Postanowienia 

ogólne

5932 PN-B-06714:1966 wersja polska
Kruszywo mineralne -- Kruszywo kamienne 

budowlane -- Badania techniczne

5933 PN-B-06714:1959 wersja polska Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

5934 PN-B-06714:1953 wersja polska Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

5935 PN-B-06714-01:1989 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, 

terminologia

5936 PN-B-06714-01:1977 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, nazwy i 

określenia badań

5937 PN-B-06714-02:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości w kolbie Le Chateliera

5938 PN-B-06714-03:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości w piknometrze

5939 PN-B-06714-04:1976 wersja polska

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości pozornej na próbkach o kształcie 

regularnym

5940 PN-B-06714-05:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości pozornej na wadze hydrostatycznej

5941 PN-B-06714-06:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym

5942 PN-B-06714-07:1977 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

gęstości nasypowej

5943 PN-B-06714-08:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

szczelności

5944 PN-B-06714-09:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

porowatości

5945 PN-B-06714-10:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

jamistości

5946 PN-B-06714-11:1987 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu 

petrograficznego

5947 PN-B-06714-11:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu 

petrograficznego

5948 PN-B-06714-12:1976 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych

5949 PN-B-06714-13:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości pyłów mineralnych

5950 PN-B-06714-15:1991 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu 

ziarnowego

5951 PN-B-06714-15:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu 

ziarnowego

5952 PN-B-06714-16:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kształtu 

ziarn

5953 PN-B-06714-17:1977 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

wilgotności



5954 PN-B-06714-18:1977 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

nasiąkliwości

5955 PN-B-06714-19:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią

5956 PN-B-06714-20:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

mrozoodporności metodą krystalizacji

5957 PN-B-06714-22:1984 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

przyczepności bitumów

5958 PN-B-06714-23:1984 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian 

objętościowych metodą Amslera

5959 PN-B-06714-24:1984 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian 

objętościowych metodą Graf-Kaufmana

5960 PN-B-06714-25:1991 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian 

objętościowych metodą Le Chatelier

5961 PN-B-06714-26:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych

5962 PN-B-06714-28:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową

5963 PN-B-06714-29:1991 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości siarki metodą Eschka

5964 PN-B-06714-31:1990 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie

5965 PN-B-06714-32:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

kwasoodporności

5966 PN-B-06714-33:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

ługoodporności

5967 PN-B-06714-34:1991 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej

5968 PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej

5969 PN-B-06714-34:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej

5970 PN-B-06714-35:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie strat 

przy prażeniu

5971 PN-B-06714-36:1988 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości związków barwiących

5972 PN-B-06714-37:1980 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

rozpadu krzemianowego

5973 PN-B-06714-38:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

rozpadu wapniowego

5974 PN-B-06714-39:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

rozpadu żelazawego

5975 PN-B-06714-40:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

wytrzymałości na miażdżenie

5976 PN-B-06714-41:1978 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Devala

5977 PN-B-06714-42:1979 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles

5978 PN-B-06714-43:1987 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości ziarn słabych

5979 PN-B-06714-43:1979 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości ziarn słabych

5980 PN-B-06714-44:1986 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie marki 

kruszywa lekkiego



5981 PN-B-06714-45:1984 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

żaroodporności

5982 PN-B-06714-46:1992 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

5983 PN-B-06714-46:1987 wersja polska

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą zmian 

masy pod działaniem wodorotlenku sodowego 

(NaOH)

5984 PN-B-06714-47:1988 wersja polska

Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

potencjalnej reaktywności alkalicznej -- Oznaczanie 

zawartości krzemionki rozpuszczalnej w 

wodorotlenku sodowym (NaOH)

5985 PN-B-06714-48:1988 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny

5986 PN-B-06714-49:1989 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

chlorków

5987 PN-B-06714-51:1990 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie 

zawartości żelaza czynnego

5988 PN-B-06715:1988 wersja polska Studnie wiercone -- Piaski i żwiry filtracyjne

5989 PN-B-06716:1991 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- 

Wymagania techniczne

5990 PN-B-06716:1991/Az1:2001 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- 

Wymagania techniczne

5991 PN-B-06717:1992 wersja polska
Wypełnienia złóż biologicznych z kruszyw 

mineralnych i sztucznych do oczyszczania ścieków

5992 PN-B-06720:1985 wersja polska Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych

5993 PN-B-06720:1961 wersja polska Pobieranie próbek materiałów kamiennych

5994 PN-B-06721:1987 wersja polska Kruszywa mineralne -- Pobieranie próbek

5995 PN-B-06721:1976 wersja polska Kruszywa mineralne -- Pobieranie próbek

5996 PN-B-06730:1960 wersja polska
Kruszywo żużlowe -- Żużel paleniskowy i kruszywo z 

żużla paleniskowego -- Badania techniczne

5997 PN-B-06730:1957 wersja polska
Żużel paleniskowy surowy oraz kruszywo z żużla 

paleniskowego surowego -- Badania techniczne

5998 PN-B-06731:1963 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo 

budowlane i drogowe -- Badania techniczne

5999 PN-B-06731:1961 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo 

budowlane i drogowe -- Badania techniczne

6000 PN-B-06731:1954 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany i 

drogowy -- Badania techniczne

6001 PN-B-06751:1980 wersja polska
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -

- Wymagania i badania

6002 PN-B-06751:1968 wersja polska
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -

- Wymagania i badania

6003 PN-B-06751:1963 wersja polska
Wyroby kamionkowe kanalizacyjne -- Rury i kształtki -

- Wymagania i badania techniczne

6004 PN-B-06751:1955 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Warunki 

techniczne

6005 PN-B-06752:1964 wersja polska
Fajansowe wyroby sanitarne -- Wspólne wymagania i 

badania



6006 PN-B-06752:1954 wersja polska Wyroby fajansowe sanitarne -- Warunki techniczne

6007 PN-B-06753:1957 wersja polska
Wyroby kamionkowe sanitarne -- Warunki 

techniczne

6008 PN-B-06800:1957 wersja polska Budynki drewniane składane

6009 PN-B-06800:1951 wersja polska
Drewniane budynki składane prowizoryczne -- 

Warunki techniczne wykonania elementów

6010 PN-B-06825:1952 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane -- 

Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów

6011 PN-B-06840:1952 wersja polska Okucia budowlane -- Warunki techniczne

6012 PN-B-06841:1956 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki do drzwi -- Warunki 

techniczne

6013 PN-B-06841:1952 wersja polska Okucia budowlane -- Zamki -- Warunki techniczne

6014 PN-B-07001:1951 wersja polska Dziennik budowy

6015 PN-B-07003:1951 wersja polska Dziennik rozbiórki

6016 PN-B-07100:1950 wersja polska
Harmonogramy budowlane -- Wytyczne 

opracowania

6017 PN-B-07101:1950 wersja polska Ogólny harmonogram budowlany

6018 PN-B-07102:1950 wersja polska

Harmonogram zatrudnienia poszczególnych 

specjalności roboczych, zatrudnienia ogólnego i 

maszyn
6019 PN-B-07103:1950 wersja polska Harmonogram materiałów

6020 PN-B-07104:1950 wersja polska Harmonogram finansowy

6021 PN-B-09251:1950 wersja polska Deklaracja kierownika technicznego w budownictwie

6022 PN-B-09252:1950 wersja polska

Dziennik przebiegu praktyki budowlanej wymaganej 

do uzyskania uprawnień do kierowania robotami 

budowlanymi
6023 PN-B-09300:1961 wersja polska Cement -- Orzeczenie o jakości

6024 PN-B-09300:1952 wersja polska
Cement -- Formularz do orzeczenia o jakości 

cementu

6025 PN-B-09700:1986 wersja polska
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych

6026 PN-B-09700:1962 wersja polska
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych

6027 PN-B-09700:1952 wersja polska
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych

6028 PN-B-09715:1953 wersja polska
Kruszywo mineralne -- Formularz do protokołu 

pobierania próbki kruszywa mineralnego

6029 PN-B-09716:1953 wersja polska
Kruszywo mineralne -- Formularz do orzeczenia o 

jakości kruszywa mineralnego

6030 PN-B-10020:1968 wersja polska
Roboty murowe z cegły -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6031 PN-B-10020:1958 wersja polska
Roboty murowe z cegły -- Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze

6032 PN-B-10021:1980 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody 

pomiaru cech geometrycznych

6033 PN-B-10022:1958 wersja polska
Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym -- 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze

6034 PN-B-10023:1969 wersja polska

Roboty murowe -- Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie -- Wymagania i 

badania przy odbiorze



6035 PN-B-10023:1958 wersja polska
Roboty ceglano-żelbetowe -- Konstrukcje zespolone -- 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze

6036 PN-B-10024:1968 wersja polska

Roboty murowe -- Mury z drobnowymiarowych 

elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych -- Wymagania i badania przy odbiorze

6037 PN-B-10025:1962 wersja polska
Roboty murowe -- Mury z kamienia naturalnego 

wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6038 PN-B-10026:1970 wersja polska
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego porowatego -- Wymagania i badania

6039 PN-B-10027:1993 wersja polska

Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności 

na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna procedura 

badawcza

6040 PN-B-10080:1971 wersja polska
Roboty ciesielskie -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6041 PN-B-10080:1959 wersja polska
Roboty ciesielskie -- Warunki i badania techniczne 

przy odbiorze

6042 PN-B-10085:1988 wersja polska

Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- 

Wymagania i badania

6043 PN-B-10085:1988/Az3:2001 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i 

badania

6044 PN-B-10085:1988/Az2:1997 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i 

badania

6045 PN-B-10085:1983 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i 

badania

6046 PN-B-10085:1975 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i 

badania

6047 PN-B-10085:1966 wersja polska
Stolarka budowlana -- Wymagania i badania 

techniczne

6048 PN-B-10085:1961 wersja polska Stolarka budowlana -- Wykonanie i badanie

6049 PN-B-10087:1996 wersja polska
Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- 

Wymagania i badania

6050 PN-B-10100:1970 wersja polska
Roboty tynkowe -- Tynki zwykłe -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

6051 PN-B-10100:1958 wersja polska
Roboty tynkowe -- Tynki zwykłe -- Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze

6052 PN-B-10101:1965 wersja polska
Roboty tynkowe -- Tynki szlachetne -- Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze

6053 PN-B-10102:1991 wersja polska Farby do elewacji budynków -- Wymagania i badania

6054 PN-B-10104:2014-03 wersja polska

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według 

przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

6055 PN-B-10104:2005 wersja polska

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy o określonym składzie 

materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy

6056 PN-B-10105:1991 wersja polska
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych 

wypraw elewacyjnych -- Wymagania i badania

6057 PN-B-10106:1997 wersja polska
Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych



6058 PN-B-10106:1997/Az1:2002 wersja polska
Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych

6059 PN-B-10107:1998 wersja polska
Tynki i zaprawy budowlane -- Zaprawy pocienione do 

płytek mineralnych

6060 PN-B-10107:1998/Az1:2000 wersja polska
Tynki i zaprawy budowlane -- Zaprawy pocienione do 

płytek mineralnych

6061 PN-B-10109:1998 wersja polska
Tynki i zaprawy budowlane -- Suche mieszanki 

tynkarskie

6062 PN-B-10110:2005 wersja polska
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady 

wykonywania i wymagania techniczne

6063 PN-B-10114:2017-07 wersja polska

Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według 

przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

6064 PN-B-10121:1975 wersja polska
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 

szkliwionych -- Wymagania i badania przy odbiorze

6065 PN-B-10121:1967 wersja polska
Okładziny z płytek fajansowych -- Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze

6066 PN-B-10122:1972 wersja polska
Roboty okładzinowe -- Suche tynki -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

6067 PN-B-10125:1991 wersja polska
Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka 

na spoiwie hydraulicznym

6068 PN-B-10130:1991 wersja polska
Prefabrykaty budowlane -- Posadzkowe płytki 

lastrykowe

6069 PN-B-10140:1958 wersja polska
Jastrychy skałodrzewne (posadzki i podkłady) -- 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze

6070 PN-B-10142:1962 wersja polska
Posadzki deszczułkowe -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6071 PN-B-10143:1966 wersja polska
Posadzki mozaikowe płytowe z drewna -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6072 PN-B-10144:1962 wersja polska
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6073 PN-B-10145:1963 wersja polska

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych -- Wymagania i badania 

przy odbiorze

6074 PN-B-10150:1965 wersja polska
Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6075 PN-B-10150:1961 wersja polska
Posadzki z płytek i arkuszy z tworzyw sztucznych -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6076 PN-B-10155:1974 wersja polska
Posadzki asfaltowe -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6077 PN-B-10155:1968 wersja polska
Posadzki asfaltowe -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6078 PN-B-10155:1960 wersja polska
Posadzki kwaso- i ługoodporne asfaltowe -- Warunki 

i badania techniczne przy odbiorze

6079 PN-B-10156:1968 wersja polska
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł 

ceramicznych -- Wymagania i badania przy odbiorze

6080 PN-B-10156:1961 wersja polska
Posadzki kwasoodporne z płytek ceramicznych -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6081 PN-B-10180:1972 wersja polska
Roboty szklarskie -- Wymagania i badania przy 

odbiorze



6082 PN-B-10180:1960 wersja polska
Roboty szklarskie -- Warunki i badania techniczne 

przy odbiorze

6083 PN-B-10201:1998 wersja polska
Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe 

wewnętrzne

6084 PN-B-10221:1998 wersja polska
Stolarka budowlana -- Naświetla drewniane 

wewnętrzne

6085 PN-B-10222:1998 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna drewniane krosnowe do 

piwnic i poddaszy

6086 PN-B-10240:1980 wersja polska
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- 

Wymagania i badania przy odbiorze

6087 PN-B-10240:1971 wersja polska Papowe pokrycia dachowe przy odbiorze

6088 PN-B-10240:1959 wersja polska
Roboty pokrywcze -- Krycie dachów papą -- Warunki i 

badania techniczne przy odbiorze

6089 PN-B-10241:1971 wersja polska
Roboty pokrywcze -- Krycie dachówką ceramiczną -- 

Wymagania i badania przy odbiorze

6090 PN-B-10241:1959 wersja polska
Roboty pokrywcze dachówką ceramiczną -- Warunki i 

badania techniczne przy odbiorze

6091 PN-B-10242:1975 wersja polska

Roboty pokrywcze -- Krycie dachów falistymi płytami 

azbestowo-cementowymi -- Wymagania i badania 

przy odbiorze

6092 PN-B-10242:1967 wersja polska

Roboty pokrywcze -- Krycie dachów płytami 

azbestowo-cementowymi -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6093 PN-B-10242:1960 wersja polska

Roboty pokrywcze -- Krycie dachów płytami 

azbestowo-cementowymi -- Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze

6094 PN-B-10243:1963 wersja polska
Roboty pokrywcze dachówką cementową -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6095 PN-B-10244:1975 wersja polska

Roboty pokrywcze -- Krycie dachów płaskich płytami 

azbestowo-cementowymi -- Wymagania i badania 

przy odbiorze

6096 PN-B-10245:1961 wersja polska

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6097 PN-B-10260:1969 wersja polska
Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6098 PN-B-10280:1969 wersja polska
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

6099 PN-B-10280:1969/Ap1:1999 wersja polska
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

6100 PN-B-10280:1959 wersja polska

Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, 

kazeinowymi i krzemianowymi -- Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze

6101 PN-B-10285:1969 wersja polska
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 

emaliami na spoiwach bezwodnych

6102 PN-B-10285:1962 wersja polska

Roboty malarskie w budownictwie wyrobami 

lakierowymi -- Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze

6103 PN-B-10400:1964 wersja polska

Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym -- Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze

6104 PN-B-10405:1999 wersja polska
Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i 

badania przy odbiorze



6105 PN-B-10405:1991 wersja polska
Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

6106 PN-B-10405:1966 wersja polska
Ciepłownictwo -- Sieci cieplne zewnętrzne -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6107 PN-B-10420:1971 wersja polska
Urządzenia ciepłej wody w budynkach -- Wymagania 

i badania przy odbiorze

6108 PN-B-10425:1989 wersja polska

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

murowane z cegły -- Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze

6109 PN-B-10425:1959 wersja polska

Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne 

murowane z cegły -- Warunki i badania techniczne 

przy odbiorze

6110 PN-B-10440:1978 wersja polska
Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia wentylacyjne -

- Wymagania i badania przy odbiorze

6111 PN-B-10440:1966 wersja polska

Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia i elementy 

urządzeń wentylacyjnych -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6112 PN-B-10441:1972 wersja polska

Wentylacja -- Przewody wentylacyjne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu -- 

Wymagania i badania przy odbiorze

6113 PN-B-10441:1965 wersja polska

Wentylacja -- Przewody wentylacyjne z twardego 

polichlorku winylu -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6114 PN-B-10700-00:1981 wersja polska

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 

Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspólne 

wymagania i badania

6115 PN-B-10700:1959 wersja polska
Wodociągi i kanalizacja -- Przewody wewnętrzne -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6116 PN-B-10700-01:1981 wersja polska

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 

Wymagania i badania przy odbiorze -- Instalacje 

kanalizacyjne

6117 PN-B-10700-02:1981 wersja polska

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 

Wymagania i badania przy odbiorze -- Przewody 

wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

6118 PN-B-10700-04:1983 wersja polska

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- 

Wymagania i badania przy odbiorze -- Przewody 

wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

6119 PN-B-10701:1959 wersja polska
Wodociągi i kanalizacja -- Przybory sanitarne -- 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6120 PN-B-10715:1970 wersja polska
Wodociągi -- Szczelność przewodów -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

6121 PN-B-10715:1961 wersja polska
Wodociągi -- Szczelność rurociągów -- Warunki i 

badania techniczne przy odbiorze

6122 PN-B-10720:1998 wersja polska

Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w instalacjach wodociągowych -- Wymagania i 

badania przy odbiorze

6123 PN-B-10722:1972 wersja polska

Wodociągi i kanalizacja -- Przewody wewnętrzne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu -- 

Wymagania i badania przy odbiorze



6124 PN-B-10722:1965 wersja polska

Wodociągi i kanalizacja -- Przewody wewnętrzne z 

twardego polichlorku winylu -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6125 PN-B-10740:1981 wersja polska
Stacje hydroforowe -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6126 PN-B-10740:1968 wersja polska
Stacje hydroforowe -- Wymagania i badania przy 

odbiorze

6127 PN-B-10740:1964 wersja polska
Stacje hydroforowe -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze

6128 PN-B-11000:1987 wersja polska
Piasek przeznaczony do badania wytrzymałości 

cementu

6129 PN-B-11000:1975 wersja polska
Piasek przeznaczony do badania wytrzymałości 

cementu

6130 PN-B-11000:1968 wersja polska Piasek do badania wytrzymałości cementu

6131 PN-B-11000:1954 wersja polska Piasek do prób wytrzymałościowych cementu

6132 PN-B-11000:1952 wersja polska Piasek do prób wytrzymałościowych cementu

6133 PN-B-11100:1960 wersja polska Materiały kamienne -- Kostka drogowa

6134 PN-B-11100:1952 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Kostka regularna

6135 PN-B-11101:1952 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Kostka nieregularna

6136 PN-B-11102:1952 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Kostka zwykła

6137 PN-B-11103:1952 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Kostka rzędowa

6138 PN-B-11104:1960 wersja polska Materiały kamienne -- Brukowiec

6139 PN-B-11104:1952 wersja polska Brukowy materiał kamienny -- Brukowiec

6140 PN-B-11110:1996 wersja polska
Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych 

stosowanych w budownictwie drogowym

6141 PN-B-11110:1960 wersja polska
Materiały kamienne -- Krawężniki drogowe, uliczne i 

mostowe

6142 PN-B-11110:1951 wersja polska Krawężniki kamienne uliczne proste -- Wymiary

6143 PN-B-11111:1996 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych -- Żwir i mieszanka

6144 PN-B-11111:1951 wersja polska Krawężniki kamienne uliczne łukowe -- Wymiary

6145 PN-B-11112:1996 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych

6146 PN-B-11112:1996/Az1:2001 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych

6147 PN-B-11112:1951 wersja polska Krawężniki kamienne drogowe proste -- Wymiary

6148 PN-B-11113:1996 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych -- Piasek

6149 PN-B-11113:1951 wersja polska Krawężniki kamienne drogowe łukowe -- Wymiary

6150 PN-B-11114:1996 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane do 

nawierzchni kolejowych

6151 PN-B-11115:1998 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne z żużla 

stalowniczego do nawierzchni drogowych

6152 PN-B-11126:1962 wersja polska
Elementy kamienne -- Płyty okładzinowe zewnętrzne 

i wewnętrzne

6153 PN-B-11127:1952 wersja polska
Płyty kamienne i ciosy -- Dopuszczalne odchyłki i 

uszkodzenia obrobionych powierzchni

6154 PN-B-11130:1952 wersja polska
Ciosy proste do podpór mostowych i innych budowli 

inżynierskich

6155 PN-B-11131:1952 wersja polska Ciosy kształtowe do podpór mostowych

6156 PN-B-11140:1955 wersja polska Kamienne bloki budowlane z wapnia miękkiego



6157 PN-B-11169:1956 wersja polska
Naturalne kruszywo mineralne do sporządzania 

mieszanek filtracyjnych

6158 PN-B-11170:1958 wersja polska Wypełniacz mineralny

6159 PN-B-11200:1996 wersja polska Materiały kamienne -- Bloki, formaki, płyty surowe

6160 PN-B-11201:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne - 

podokienniki zewnętrzne

6161 PN-B-11202:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne - płyty 

posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne

6162 PN-B-11203:1997 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne; płyty do 

okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych

6163 PN-B-11204:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne -- Płyty 

cokołowe zewnętrzne

6164 PN-B-11205:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne - stopnie 

monolityczne i okładzina stopni

6165 PN-B-11206:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne; 

podokienniki wewnętrzne

6166 PN-B-11207:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne; kształtki 

budowlane

6167 PN-B-11208:1996 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne; płyty 

posadzkowe z odpadów kamiennych

6168 PN-B-11209:1996 wersja polska Materiały kamienne -- Kamień łupany

6169 PN-B-11210:1996 wersja polska Materiały kamienne -- Kamień łamany

6170 PN-B-11211:1997 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne łupane do 

licowania ścian

6171 PN-B-11212:1997 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne -- Płyty z 

konglomeratów kamiennych

6172 PN-B-11213:1997 wersja polska
Materiały kamienne -- Elementy kamienne; 

krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

6173 PN-B-11214:1997 wersja polska
Materiały kamienne -- Piaskowiec do produkcji 

toczydeł przemysłowych

6174 PN-B-11215:1998 wersja polska

Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech 

geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z 

kamienia
6175 PN-B-12000:2012 wersja polska Rurki drenarskie ceramiczne

6176 PN-B-12001:1975 wersja polska Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła

6177 PN-B-12001:1968 wersja polska Cegły budowlane pełne wypalane z gliny

6178 PN-B-12001:1964 wersja polska Cegły budowlane pełne wypalane z gliny

6179 PN-B-12001:1958 wersja polska Cegły budowlane pełne wypalane z gliny

6180 PN-B-12001:1953 wersja polska Cegły budowlane pełne wypalane z gliny

6181 PN-B-12001:1951 wersja polska Cegły budowlane pełne i sitówki wypalane z gliny

6182 PN-B-12002:1997 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły dziurawki

6183 PN-B-12002:1974 wersja polska Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka

6184 PN-B-12002:1970 wersja polska Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka

6185 PN-B-12002:1964 wersja polska Cegły dziurawki wypalane z gliny

6186 PN-B-12002:1958 wersja polska Cegły - dziurawki wypalane z gliny

6187 PN-B-12002:1953 wersja polska Cegły dziurawki wypalane z gliny

6188 PN-B-12002:1952 wersja polska Cegły dziurawki wypalane z gliny

6189 PN-B-12003:1975 wersja polska Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe

6190 PN-B-12003:1975/Az3:1999 wersja polska Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe

6191 PN-B-12003:1970 wersja polska Cegła pełna wapienno-piaskowa zwykła

6192 PN-B-12003:1966 wersja polska Cegły wapienno-piaskowe pełne i drążone



6193 PN-B-12003:1961 wersja polska
Cegła wapienno-piaskowa pełna i drążona 

jedenastootworowa

6194 PN-B-12003:1955 wersja polska Cegła wapienno-piaskowa

6195 PN-B-12003:1951 wersja polska Cegły wapienno-piaskowe

6196 PN-B-12004:1999 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kominowe

6197 PN-B-12004:1973 wersja polska Ceramika budowlana -- Cegła kominówka

6198 PN-B-12004:1967 wersja polska Cegły kominówki

6199 PN-B-12004:1955 wersja polska Cegły kominówki

6200 PN-B-12005:2012 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe 

Ackermana

6201 PN-B-12005:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe 

Ackermana

6202 PN-B-12005:1996/Az1:2000 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe 

Ackermana

6203 PN-B-12005:1975 wersja polska Pustaki stropowe ceramiczne -- Pustaki Ackermana

6204 PN-B-12005:1969 wersja polska Pustaki stropowe ceramiczne -- Pustaki Ackermana

6205 PN-B-12005:1952 wersja polska Pustaki ceramiczne -- Pustaki Ackermana

6206 PN-B-12006:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do 

przewodów wentylacyjnych

6207 PN-B-12006:1997/Az1:2001 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do 

przewodów wentylacyjnych

6208 PN-B-12006:1976 wersja polska Pustaki ceramiczne wentylacyjne

6209 PN-B-12006:1963 wersja polska Pustaki wentylacyjne wypalane z gliny

6210 PN-B-12006:1956 wersja polska Pustaki wentylacyjne wypalane z gliny

6211 PN-B-12007:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do 

przewodów dymowych

6212 PN-B-12007:1997/Ap1:1999 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do 

przewodów dymowych

6213 PN-B-12007:1973 wersja polska
Ceramika budowlana -- Pustaki do przewodów 

dymowych

6214 PN-B-12007:1964 wersja polska
Ceramika budowlana -- Pustaki do przewodów 

dymowych

6215 PN-B-12007:1954 wersja polska Pustaki ceramiczne -- Pustaki kominowe

6216 PN-B-12008:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe 

budowlane

6217 PN-B-12008:1996/Az1:2002 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe 

budowlane

6218 PN-B-12008:1971 wersja polska Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana

6219 PN-B-12008:1966 wersja polska Cegły budowlane klinkierowe

6220 PN-B-12008:1959 wersja polska Cegły budowlane klinkierowe

6221 PN-B-12009:1974 wersja polska
Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny -- 

Wspólne wymagania i badania

6222 PN-B-12009:1959 wersja polska Cegły -- Licówki i kształtki -- Licówki wypalane z gliny

6223 PN-B-12010:1955 wersja polska Cegły sitówki wypalane z gliny

6224 PN-B-12011:1997 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kratówki

6225 PN-B-12011:1973 wersja polska Cegła kratówka wypalana z gliny

6226 PN-B-12011:1964 wersja polska Cegły kratówki wypalane z gliny

6227 PN-B-12011:1958 wersja polska Cegła kratówka wypalana z gliny



6228 PN-B-12012:2007 wersja polska

Metody badań elementów murowych -- Określanie 

odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów 

murowych ceramicznych
6229 PN-B-12013:2009 wersja polska Pustaki silikatowe wentylacyjne

6230 PN-B-12014:2009 wersja polska Pustaki ceramiczne wentylacyjne

6231 PN-B-12015:1961 wersja polska
Ceramiczne wyroby budowlane pełne i drążone o 

wymiarach skoordynowanych modularnie

6232 PN-B-12016:1970 wersja polska Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne

6233 PN-B-12017:1992 wersja polska

Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane 

-- Metody badań -- Badanie odporności na działanie 

mrozu metodą pośrednią

6234 PN-B-12019:1975 wersja polska Cegła termalitowa

6235 PN-B-12019:1962 wersja polska Cegła termalitowa

6236 PN-B-12019:1955 wersja polska Cegła termalitowa

6237 PN-B-12020:1997 wersja polska
Pokrycia dachowe ceramiczne -- Dachówki i gąsiory 

dachowe

6238 PN-B-12020:1975 wersja polska
Ceramiczne materiały dekarskie -- Dachówki i gąsiory 

dachowe

6239 PN-B-12020:1954 wersja polska Dachówki ceramiczne -- Dachówki karpiówki

6240 PN-B-12021:1954 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Dachówki holenderskie 

(esówki)

6241 PN-B-12021:1953 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Dachówka holenderka 

(esówka)

6242 PN-B-12022:1963 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Dachówki zakładkowe 

tłoczone (marsylki)

6243 PN-B-12023:1954 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Dachówki zakładkowe 

ciągnione

6244 PN-B-12023:1953 wersja polska
Dachówki ceramiczne -- Dachówka zakładkowa 

(ciągniona)

6245 PN-B-12025:1956 wersja polska Gąsiory dachowe wypalane z gliny

6246 PN-B-12029:1975 wersja polska
Ceramiczne materiały dekarskie -- Dachówki i gąsiory 

dachowe -- Badania

6247 PN-B-12029:1975/Az1:1999 wersja polska
Ceramiczne materiały dekarskie -- Dachówki i gąsiory 

dachowe -- Badania

6248 PN-B-12029:1966 wersja polska Dachówki i gąsiory ceramiczne -- Badania techniczne

6249 PN-B-12029:1954 wersja polska Dachówki ceramiczne -- Badania techniczne

6250 PN-B-12030:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- 

Pakowanie, przechowywanie i transport

6251 PN-B-12030:1996/Az1:2002 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- 

Pakowanie, przechowywanie i transport

6252 PN-B-12030:1952 wersja polska Ceramiczne płyty ścienne

6253 PN-B-12031:1990 wersja polska Płytki ceramiczne ścienne szkliwione

6254 PN-B-12031:1978 wersja polska Płytki ceramiczne ścienne szkliwione

6255 PN-B-12031:1974 wersja polska Płytki ścienne ceramiczne szkliwione

6256 PN-B-12031:1967 wersja polska Fajansowe płytki i kształtki ścienne szkliwione

6257 PN-B-12031:1955 wersja polska Płytki fajansowe ścienne

6258 PN-B-12032:1978 wersja polska Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe

6259 PN-B-12032:1974 wersja polska Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne

6260 PN-B-12032:1967 wersja polska Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne

6261 PN-B-12032:1961 wersja polska Płytki kamionkowe podłogowe (terakotowe)

6262 PN-B-12032:1957 wersja polska Płytki kamionkowe podłogowe (terakotowe)



6263 PN-B-12033:1984 wersja polska
Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne 

ciągnione

6264 PN-B-12033:1977 wersja polska Płytki i kształtki kamionkowe ścienne i elewacyjne

6265 PN-B-12033:1969 wersja polska Płytki i kształtki kamionkowe ścienne szkliwione

6266 PN-B-12033:1957 wersja polska
Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne -- 

Warunki techniczne

6267 PN-B-12034:1979 wersja polska
Kamionkowe wyroby kwasoodporne -- Wymagania i 

badania

6268 PN-B-12034:1957 wersja polska Płytki klinkierowe

6269 PN-B-12035:1979 wersja polska Kamionkowe wyroby kwasoodporne -- Płytki

6270 PN-B-12035:1969 wersja polska Kamionkowe wyroby kwasoodporne -- Płytki

6271 PN-B-12036:1972 wersja polska
Kamionka kwasoodporna -- Syfony do zlewów 

laboratoryjnych i przewodów kwasoodpornych

6272 PN-B-12037:1998 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły 

kanalizacyjne

6273 PN-B-12037:1976 wersja polska Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6274 PN-B-12037:1969 wersja polska Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6275 PN-B-12037:1965 wersja polska Cegły kanalizacyjne wypalane z gliny

6276 PN-B-12037:1954 wersja polska Cegły kanalizacyjne proste wypalane z gliny

6277 PN-B-12038:1954 wersja polska Cegły kanalizacyjne klinowe wypalane z gliny

6278 PN-B-12038-01:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Postanowienia 

ogólne

6279 PN-B-12038-02:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Sprawdzanie 

wymiarów

6280 PN-B-12038-03:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Sprawdzanie 

wyglądu zewnętrznego

6281 PN-B-12038-04:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

nasiąkliwości

6282 PN-B-12038-05:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie

6283 PN-B-12038-06:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

twardości powierzchni w skali Mohsa

6284 PN-B-12038-07:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

ścieralności płytek nieszkliwionych

6285 PN-B-12038-08:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

ścieralności płytek szkliwionych

6286 PN-B-12038-09:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

współczynnika rozszerzalności liniowej

6287 PN-B-12038-10:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

odporności na nagłe zmiany temperatury

6288 PN-B-12038-11:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

mrozoodporności

6289 PN-B-12038-13:1987 wersja polska
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie 

odporności chemicznej powierzchni szkliwionej

6290 PN-B-12039:1989 wersja polska
Płytki ceramiczne -- Płytki wykładzinowe uniwersalne 

kamionkowe

6291 PN-B-12039:1954 wersja polska Cegły kanalizacyjne -- Badania techniczne

6292 PN-B-12040:1998 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Rurki drenarskie

6293 PN-B-12040:1976 wersja polska Ceramiczne rurki drenarskie



6294 PN-B-12040:1969 wersja polska Ceramiczne rurki drenarskie

6295 PN-B-12040:1961 wersja polska Ceramiczne rurki drenarskie

6296 PN-B-12040:1955 wersja polska Sączki (dreny) wypalane z gliny

6297 PN-B-12040:1952 wersja polska Sączki (dreny) wypalane z gliny

6298 PN-B-12041:1958 wersja polska Kafle -- Wymagania techniczne i warunki odbioru

6299 PN-B-12042:1966 wersja polska Kafle prostokątne "Kwadratele"

6300 PN-B-12042:1963 wersja polska Kafle "kwadratele"

6301 PN-B-12044:1999 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Kafle

6302 PN-B-12044:1974 wersja polska Kafle

6303 PN-B-12044:1970 wersja polska Kafle

6304 PN-B-12046:2005 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegła klinkierowa 

drogowa

6305 PN-B-12050:1996 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły budowlane

6306 PN-B-12051:1996 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły modularne

6307 PN-B-12054:1996 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Kształtki ścienne, 

pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe

6308 PN-B-12055:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki ścienne 

modularne

6309 PN-B-12055:1996/Az2:2003 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki ścienne 

modularne

6310 PN-B-12055:1996/Az1:1998 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki ścienne 

modularne

6311 PN-B-12057:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do ścian 

działowych

6312 PN-B-12057:1996/Az1:1999 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do ścian 

działowych

6313 PN-B-12058:1997 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Płytki elewacyjne

6314 PN-B-12058:1997/Az1:2001 wersja polska Wyroby budowlane ceramiczne -- Płytki elewacyjne

6315 PN-B-12059:1996 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe 

DZ3

6316 PN-B-12061:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły i kształtki 

elewacyjne

6317 PN-B-12062:1997 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Elementy 

elewacyjne

6318 PN-B-12066:1998 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Cegły, bloki, 

elementy

6319 PN-B-12066:1998/Az3:2001 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Cegły, bloki, 

elementy

6320 PN-B-12066:1998/Az2:2000 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Cegły, bloki, 

elementy

6321 PN-B-12066:1998/Az1:1999 wersja polska
Wyroby budowlane silikatowe -- Cegły, bloki, 

elementy

6322 PN-B-12067:1999 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Elementy 

ogrodzeniowe

6323 PN-B-12068:1999 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe 

drogowe

6324 PN-B-12068:1999/Az1:2002 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe 

drogowe



6325 PN-B-12069:1998 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły, pustaki, 

elementy poryzowane

6326 PN-B-12069:1998/Az1:2002 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły, pustaki, 

elementy poryzowane

6327 PN-B-12070:1996 wersja polska
Wyroby budowlane z betonu -- Dachówki i gąsiory 

dachowe cementowe

6328 PN-B-12600:1952 wersja polska Pustaki ceramiczne -- Pustaki DS (Żerań)

6329 PN-B-12610:1952 wersja polska Pustaki ceramiczne -- Pustaki Stolica

6330 PN-B-12615:1952 wersja polska
Pustaki ceramiczne -- Pustaki DS (Żerań) i pustaki 

Stolica -- Badania techniczne

6331 PN-B-12620:1970 wersja polska
Szkliwa ceramiczne -- Oznaczanie kwasoodporności i 

ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych

6332 PN-B-12630:1978 wersja polska
Wyroby sanitarne porcelanowe -- Wymagania i 

badania

6333 PN-B-12630:1972 wersja polska

Wyroby sanitarne ceramiczne -- Wyroby sanitarne 

porcelanowe i półporcelanowe -- Wymagania i 

badania

6334 PN-B-12631:1973 wersja polska
Wyroby sanitarne ceramiczne -- Miski ustępowe do 

wagonów kolejowych

6335 PN-B-12632:1981 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Pisuary

6336 PN-B-12632:1981/Az1:2002 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Pisuary

6337 PN-B-12632:1974 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Pisuary

6338 PN-B-12633:1980 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Bidet

6339 PN-B-12633:1974 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Bidet

6340 PN-B-12634:1979 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Umywalki

6341 PN-B-12634:1975 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Umywalki

6342 PN-B-12635:1981 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Miski ustępowe

6343 PN-B-12635:1973 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Miski ustępowe

6344 PN-B-12635:1966 wersja polska
Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne -- 

Miski ustępowe

6345 PN-B-12636:1977 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Zlewozmywaki

6346 PN-B-12636:1966 wersja polska
Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne -- 

Zlewy i zmywaki

6347 PN-B-12637:1978 wersja polska Wyroby sanitarne ceramiczne -- Umywalki lekarskie

6348 PN-B-12638:1979 wersja polska
Wyroby sanitarne ceramiczne -- Kompakt -- 

Wymagania i badania

6349 PN-B-12750:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- 

Uproszczenia rysunkowe i schematyczne

6350 PN-B-12751:1968 wersja polska
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne -- Kształty i 

wymiary

6351 PN-B-12751:1958 wersja polska Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne

6352 PN-B-12751:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Kielich i 

bosy komin -- Wymiary

6353 PN-B-12752:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Prostki 

kielichowe -- Wymiary

6354 PN-B-12753:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Trójniki 

skośne -- Wymiary

6355 PN-B-12754:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Trójniki 

proste -- Wymiary

6356 PN-B-12755:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Łuki -- 

Wymiary

6357 PN-B-12756:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Syfony 

poziome z rewizją -- Główne wymiary



6358 PN-B-12757:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Syfony 

skośne -- Główne wymiary

6359 PN-B-12758:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Syfon 

skośny z rewizją -- Główne wymiary

6360 PN-B-12759:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Zwężki -- 

Główne wymiary

6361 PN-B-12764:1952 wersja polska
Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Korki -- 

Główne wymiary

6362 PN-B-13060:1972 wersja polska
Klosze szklane do elektrycznych opraw 

oświetleniowych -- Wymagania i badania

6363 PN-B-13066:1997 wersja polska
Klosze szklane do elektrycznych opraw 

oświetleniowych specjalnego przeznaczenia

6364 PN-B-13090:1954 wersja polska Przędza szklana do izolacji cieplnej

6365 PN-B-13091:1967 wersja polska Materiały izolacyjne -- Wata szklana

6366 PN-B-13091:1956 wersja polska Wata szklana

6367 PN-B-13100:1954 wersja polska Maty z przędzy szklanej

6368 PN-B-13101:1958 wersja polska Maty z waty szklanej na tekturze falistej

6369 PN-B-13101:1957 wersja polska Maty z waty szklanej

6370 PN-B-13102:1971 wersja polska Wyroby termoizolacyjne -- Maty z waty szklanej

6371 PN-B-14000:1955 wersja polska Cegły cementowe

6372 PN-B-14000:1951 wersja polska Cegła cementowa

6373 PN-B-14020:1961 wersja polska Dachówki i gąsiory cementowe

6374 PN-B-14040:1974 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty prasowane 

płaskie

6375 PN-B-14040:1966 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty prasowane 

płaskie

6376 PN-B-14040:1957 wersja polska Płyty azbestowo-cementowe prasowane płaskie

6377 PN-B-14040:1951 wersja polska
Płyty azbestowo-cementowe, prasowane płaskie -- 

Wymagania techniczne

6378 PN-B-14041:1983 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty faliste i 

gąsiory nieprasowane

6379 PN-B-14041:1971 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty faliste i 

gąsiory nieprasowane

6380 PN-B-14041:1968 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty faliste i 

gąsiory nieprasowane

6381 PN-B-14041:1964 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty i gąsiory 

nieprasowane

6382 PN-B-14041:1957 wersja polska
Płyty azbestowo-cementowe, nieprasowane płaskie i 

faliste

6383 PN-B-14041:1951 wersja polska
Płyty azbestowo-cementowe nieprasowane płaskie i 

faliste -- Warunki techniczne

6384 PN-B-14043:1984 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Metody badań

6385 PN-B-14043:1970 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Metody badań

6386 PN-B-14044:1980 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty prasowane 

płaskie okładzinowe

6387 PN-B-14044:1970 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty płaskie 

prasowane okładzinowe

6388 PN-B-14045:1957 wersja polska Płyty gipsowo-trocinowe

6389 PN-B-14047:1957 wersja polska Płyty gipsowo-żużlowe pełne

6390 PN-B-14050:1963 wersja polska Płyty chodnikowe betonowe

6391 PN-B-14050:1956 wersja polska Płyty chodnikowe betonowe

6392 PN-B-14051:1963 wersja polska Krawężniki i obrzeża betonowe

6393 PN-B-14051:1952 wersja polska Krawężniki i obrzeża betonowe



6394 PN-B-14060:1966 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Płyty prasowane 

płaskie

6395 PN-B-14061:1958 wersja polska Płytki posadzkowe lastrikowe

6396 PN-B-14070:1957 wersja polska Rury betonowe

6397 PN-B-14241:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Magnezyt 

kaustyczny

6398 PN-B-14242:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Chlorek 

magnezowy

6399 PN-B-14243:1954 wersja polska Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Trociny

6400 PN-B-14244:1954 wersja polska Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Mączka drzewna

6401 PN-B-14245:1954 wersja polska Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Piasek

6402 PN-B-14246:1954 wersja polska
Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Azbest 

chryzotylowy

6403 PN-B-14247:1954 wersja polska Surowce do wyrobu skałodrzewu -- Talk

6404 PN-B-14250:1956 wersja polska Płytki betonowe do licowania

6405 PN-B-14255:1952 wersja polska Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego

6406 PN-B-14256:1952 wersja polska
Płyty dachowe z żużla paleniskowego -- Badania 

techniczne

6407 PN-B-14257:1952 wersja polska
Płyty dachowe zbrojone z żużla paleniskowego -- 

Montaż

6408 PN-B-14260:1952 wersja polska Bloki ścienne z pianobetonu

6409 PN-B-14501:1990 wersja polska Zaprawy budowlane zwykłe

6410 PN-B-14501:1965 wersja polska Zaprawy budowlane cementowo-gliniane

6411 PN-B-14501:1955 wersja polska Zaprawy cementowo-gliniane

6412 PN-B-14502:1965 wersja polska Zaprawy budowlane wapienne

6413 PN-B-14502:1956 wersja polska Zaprawy budowlane wapienne

6414 PN-B-14503:1965 wersja polska Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

6415 PN-B-14503:1956 wersja polska Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

6416 PN-B-14504:1965 wersja polska Zaprawy budowlane cementowe

6417 PN-B-14504:1956 wersja polska Zaprawy budowlane cementowe

6418 PN-B-14505:1975 wersja polska Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

6419 PN-B-14505:1965 wersja polska Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

6420 PN-B-14505:1956 wersja polska Zaprawy budowlane gipsowo-wapienne

6421 PN-B-14550:1955 wersja polska Gipsobetony

6422 PN-B-14750:1976 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Rury ciśnieniowe

6423 PN-B-14750:1968 wersja polska Wyroby azbestowo-cementowe -- Rury ciśnieniowe

6424 PN-B-14750:1963 wersja polska Rury azbestowo-cementowe ciśnieniowe

6425 PN-B-14751:1965 wersja polska
Przewody azbestowo-cementowe -- Złącza żeliwne 

typu Gibault

6426 PN-B-14752:1968 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Kształtki 

kanalizacyjne

6427 PN-B-14752:1965 wersja polska Rury i kształtki azbestowo-cementowe kanalizacyjne

6428 PN-B-14753:1972 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Rury kanalizacyjne 

kielichowe

6429 PN-B-14753:1967 wersja polska
Wyroby azbestowo-cementowe -- Rury kanalizacyjne 

kielichowe

6430 PN-B-19301:2004 wersja polska

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego 

betonu komórkowego -- Elementy 

drobnowymiarowe



6431 PN-B-19301:1997 wersja polska

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego 

betonu komórkowego -- Elementy 

drobnowymiarowe

6432 PN-B-19301:1997/Az1:2002 wersja polska

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego 

betonu komórkowego -- Elementy 

drobnowymiarowe

6433 PN-B-19304:1997 wersja polska

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego 

betonu komórkowego -- Elementy 

drobnowymiarowe

6434 PN-B-19305:1996 wersja polska

Środki antyadhezyjne do form stalowych przy 

produkcji elementów z betonu kruszywowego i 

komórkowego

6435 PN-B-19306:2004 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki

6436 PN-B-19306:1999 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki

6437 PN-B-19306:1999/Az1:2002 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Bloczki

6438 PN-B-19307:2004 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Pustaki

6439 PN-B-19307:1999 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Pustaki

6440 PN-B-19307:1999/Az1:2002 wersja polska
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy 

ścienne drobnowymiarowe -- Pustaki

6441 PN-B-19308:1999 wersja polska

Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia 

w elementach z autoklawizowanego betonu 

komórkowego

6442 PN-B-19320:1999 wersja polska

Badania nieniszczące -- Metoda badania 

wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego 

betonu komórkowego sklerometrem ABA

6443 PN-B-19401:1996 wersja polska
Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 

wentylacyjne

6444 PN-B-19401:1996/Ap1:1999 wersja polska
Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 

wentylacyjne

6445 PN-B-19402:1996 wersja polska Płyty gipsowe ścienne

6446 PN-B-19403:1999 wersja polska Spoiwa gipsowe -- Pobieranie próbek

6447 PN-B-19501:1997 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla 

telekomunikacji

6448 PN-B-19502:1996 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Płyty żebrowe

6449 PN-B-19502:1996/Az1:2001 wersja polska Prefabrykaty z betonu -- Płyty żebrowe

6450 PN-B-19503:2004 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Belki

6451 PN-B-19503:1999 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Belki

6452 PN-B-19503:1999/Az1:2001 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Belki

6453 PN-B-19504:2004 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Pustaki

6454 PN-B-19504:1999 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Pustaki

6455 PN-B-19504:1999/Ap1:2000 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe 

zespolone -- Pustaki

6456 PN-B-19507:1997 wersja polska
Prefabrykaty z betonu -- Elementy klatek 

schodowych



6457 PN-B-19701:1997 wersja polska
Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, 

wymagania i ocena zgodności

6458 PN-B-19701:1997/Az1:2001 wersja polska
Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, 

wymagania i ocena zgodności

6459 PN-B-19705:1998 wersja polska
Cement specjalny -- Cement portlandzki 

siarczanoodporny

6460 PN-B-19705:1998/Az1:2002 wersja polska
Cement specjalny -- Cement portlandzki 

siarczanoodporny

6461 PN-B-19707:2013-10 wersja polska
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

6462 PN-B-19707:2003 wersja polska
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

6463 PN-B-19707:2003/Az1:2006 wersja polska
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i 

kryteria zgodności

6464 PN-B-20100:1954 wersja polska Płyty wiórkowo-cementowe konstrukcyjne

6465 PN-B-20101:1954 wersja polska Płyty wiórkowo-cementowe izolacyjne

6466 PN-B-20102:1956 wersja polska
Płyty i otuliny (łubki) korkowe klejone asfaltowym 

lepiszczem

6467 PN-B-20103:1956 wersja polska
Płyty i otuliny/łupki/ korkowe klejone lepiszczem 

białkowym

6468 PN-B-20105:2014-09 wersja polska

Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych -- Wymagania dotyczące 

projektowania, wykonania i odbioru robót

6469 PN-B-20109:1957 wersja polska Trzcina budowlana

6470 PN-B-20110:1961 wersja polska Płyty budowlane z trzciny

6471 PN-B-20110:1957 wersja polska Płyty budowlane z trzciny

6472 PN-B-20111:1957 wersja polska Maty słomiane do ocieplania

6473 PN-B-20130:1999 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Płyty 

styropianowe (PS-E)

6474 PN-B-20130:1999/Az1:2001 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Płyty 

styropianowe (PS-E)

6475 PN-B-20130:1997 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Płyty 

styropianowe (PS-E)

6476 PN-B-20132:2005 wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -

- Zastosowania

6477 PN-B-23001:1966 wersja polska
Kruszywo mineralne lekkie -- Kruszywa budowlane -- 

Określenia i klasyfikacja

6478 PN-B-23001:1961 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo 

budowlane

6479 PN-B-23001:1954 wersja polska Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany

6480 PN-B-23002:1972 wersja polska
Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji 

cementu

6481 PN-B-23002:1962 wersja polska
Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji 

cementu

6482 PN-B-23002:1951 wersja polska
Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji 

spoiw hydraulicznych

6483 PN-B-23003:1996 wersja polska Kruszywa mineralne -- Łupkoporyt ze zwałów

6484 PN-B-23004:1988 wersja polska
Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne -- 

Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego

6485 PN-B-23004:1964 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo 

drogowe i budowlane



6486 PN-B-23004:1961 wersja polska
Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo 

drogowe

6487 PN-B-23004:1954 wersja polska Żużel wielkopiecowy kawałkowy drogowy

6488 PN-B-23005:1963 wersja polska Żużel wielkopiecowy do produkcji wełny mineralnej

6489 PN-B-23005:1954 wersja polska Żużel wielkopiecowy do produkcji wełny żużlowej

6490 PN-B-23006:1986 wersja polska Kruszywa do betonu lekkiego

6491 PN-B-23006:1962 wersja polska

Żużel wielkopiecowy granulowany jako kruszywo do 

betonów i zapraw na spoiwach cementowych i 

wapiennych
6492 PN-B-23010:1985 wersja polska Domieszki do betonu -- Klasyfikacja i określenia

6493 PN-B-23010:1957 wersja polska Żużel paleniskowy surowy

6494 PN-B-23011:1960 wersja polska
Kruszywo żużlowe -- Żużel paleniskowy i kruszywo z 

żużla paleniskowego

6495 PN-B-23011:1957 wersja polska
Kruszywo do betonów z żużla paleniskowego 

surowego

6496 PN-B-23012:1964 wersja polska
Żużel wielkopiecowy pumeksowy -- Kruszywo 

budowlane lekkie

6497 PN-B-23012:1962 wersja polska Żużel wielkopiecowy -- Kruszywo pumeksowe

6498 PN-B-23100:1975 wersja polska
Materiały do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych -- Wełna mineralna

6499 PN-B-23100:1967 wersja polska Wełna mineralna -- Wymagania i badania techniczne

6500 PN-B-23100:1954 wersja polska Wełny mineralne -- Wełna żużlowa

6501 PN-B-23101:1957 wersja polska Wełny mineralne -- Wełna bazaltowa

6502 PN-B-23110:1970 wersja polska Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej

6503 PN-B-23110:1954 wersja polska Płyty z wełny żużlowej

6504 PN-B-23111:1954 wersja polska Sznur izolacyjny z wełny żużlowej

6505 PN-B-23112:1955 wersja polska Płyty izolacyjne z wełny mineralnej w kartonach

6506 PN-B-23115:1968 wersja polska
Materiały izolacyjne -- Maty z wełny mineralnej 

żużlowej

6507 PN-B-23115:1957 wersja polska Maty z wełny mineralnej

6508 PN-B-23116:1997 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Filce, 

maty i płyty z wełny mineralnej

6509 PN-B-23117:1998 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Bloki i 

płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej

6510 PN-B-23118:1997 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Otuliny z wełny mineralnej

6511 PN-B-23118:1997/Ap1:1999 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Otuliny z wełny mineralnej

6512 PN-B-23119:1997 wersja polska Welon z włókien szklanych

6513 PN-B-23120:1997 wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wojłok z włókien szklanych

6514 PN-B-24000:1997 wersja polska Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

6515 PN-B-24002:1997 wersja polska Asfaltowa emulsja anionowa

6516 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 wersja polska Asfaltowa emulsja anionowa

6517 PN-B-24003:1997 wersja polska Asfaltowa emulsja kationowa

6518 PN-B-24004:1997 wersja polska Masa asfaltowo-aluminiowa

6519 PN-B-24004:1997/Az1:2004 wersja polska Masa asfaltowo-aluminiowa

6520 PN-B-24005:1997 wersja polska Asfaltowa masa zalewowa

6521 PN-B-24006:1997 wersja polska Masa asfaltowo-kauczukowa

6522 PN-B-24008:1997 wersja polska Masa uszczelniająca

6523 PN-B-24601:1955 wersja polska Masa izolacyjna krzemionkowa



6524 PN-B-24620:1998 wersja polska
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno

6525 PN-B-24620:1998/Az1:2004 wersja polska
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno

6526 PN-B-24620:1974 wersja polska Lepik asfaltowy stosowany na zimno

6527 PN-B-24620:1958 wersja polska Lepik asfaltowy stosowany na zimno

6528 PN-B-24622:1974 wersja polska Roztwór asfaltowy do gruntowania

6529 PN-B-24622:1959 wersja polska Roztwór asfaltowy do gruntowania

6530 PN-B-24622:1950 wersja polska

Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni 

budowli przed nałożeniem właściwej izolacji 

asfaltowej
6531 PN-B-24624:1971 wersja polska Lepik asfaltowy do posadzki deszczułkowej

6532 PN-B-24624:1964 wersja polska Lepik asfaltowy do posadzki deszczułkowej

6533 PN-B-24625:1998 wersja polska
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 

wypełniaczami stosowane na gorąco

6534 PN-B-24625:1957 wersja polska
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco

6535 PN-B-24625:1950 wersja polska Lepiki bitumiczne stosowane na gorąco

6536 PN-B-24626:1963 wersja polska Lepik smołowy stosowany na gorąco

6537 PN-B-24627:1964 wersja polska
Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji 

pokryć dachowych

6538 PN-B-24628:1976 wersja polska
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji 

pokryć dachowych

6539 PN-B-24628:1964 wersja polska Masy asfaltowe do konserwacji pokryć dachowych

6540 PN-B-24703:1964 wersja polska
Materiały bitumiczne -- Zasadnicze pojęcia i 

określenia

6541 PN-B-24703:1954 wersja polska
Materiały bitumiczne -- Zasadnicze pojęcia i 

określenia

6542 PN-B-27601:1951 wersja polska Tektura surowa do wyrobu papy smołowej

6543 PN-B-27602:1966 wersja polska
Papa smołowa z obustronną powłoką 

niemineralizowaną

6544 PN-B-27602:1957 wersja polska Papa smołowa z obustronną powłoką

6545 PN-B-27602:1951 wersja polska Papa smołowa piaskowa

6546 PN-B-27603:1966 wersja polska
Papa smołowa z obustronną mineralizowaną 

powłoką

6547 PN-B-27603:1957 wersja polska
Papa smołowa z obustronną mineralizowaną 

powłoką

6548 PN-B-27604:1990 wersja polska Papa smołowa na tekturze budowlanej

6549 PN-B-27604:1977 wersja polska
Materiały izolacji przeciwwilgociowej -- Papa 

smołowa (na tekturze)

6550 PN-B-27604:1970 wersja polska Wyroby do izolacji wodoszczelnej -- Papy smołowe

6551 PN-B-27611:1965 wersja polska Papa asfaltowa izolacyjna

6552 PN-B-27611:1957 wersja polska Papa asfaltowa izolacyjna

6553 PN-B-27611:1951 wersja polska Papa bitumiczna (asfaltowa) bez powłoki

6554 PN-B-27612:1965 wersja polska Papa asfaltowa z obustronną powłoką

6555 PN-B-27612:1957 wersja polska Papa asfaltowa z obustronną powłoką

6556 PN-B-27612:1951 wersja polska Papa bitumiczna (asfaltowa) obustronnie powlekana

6557 PN-B-27613:1965 wersja polska
Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną 

powłoką

6558 PN-B-27613:1957 wersja polska
Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną 

powłoką

6559 PN-B-27614:1965 wersja polska Papa smołowa izolacyjna



6560 PN-B-27614:1957 wersja polska Papa smołowa izolacyjna

6561 PN-B-27614:1955 wersja polska Papa smołowa izolacyjna

6562 PN-B-27614:1951 wersja polska Papa smołowa bez powłoki

6563 PN-B-27615:1959 wersja polska Papa jutowa asfaltowa obustronnie powlekana

6564 PN-B-27616:1963 wersja polska Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych

6565 PN-B-27617:1989 wersja polska Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

6566 PN-B-27617:1989/Az1:1997 wersja polska Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

6567 PN-B-27617:1979 wersja polska Papa asfaltowa (na tekturze)

6568 PN-B-27617:1977 wersja polska
Materiały izolacji przeciwwilgociowej -- Papa 

asfaltowa (na tekturze)

6569 PN-B-27617:1970 wersja polska Wyroby do izolacji wodoszczelnej -- Papa asfaltowa

6570 PN-B-27618:1991 wersja polska
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

6571 PN-B-27619:1992 wersja polska Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

6572 PN-B-27620:1998 wersja polska Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

6573 PN-B-27621:1998 wersja polska
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie 

przeszywanej

6574 PN-B-30000:1988 wersja polska Cement portlandzki

6575 PN-B-30000:1988/Az2:1997 wersja polska Cement portlandzki

6576 PN-B-30000:1988/Az1:1996 wersja polska Cement portlandzki (Zmiana A1)

6577 PN-B-30000:1980 wersja polska Cement portlandzki

6578 PN-B-30000:1974 wersja polska Cement portlandzki

6579 PN-B-30000:1969 wersja polska Cement portlandzki

6580 PN-B-30000:1960 wersja polska Cement portlandzki 250

6581 PN-B-30000:1951 wersja polska Cement portlandzki 250

6582 PN-B-30001:1988 wersja polska Cement portlandzki z dodatkami

6583 PN-B-30001:1988/Az2:1997 wersja polska Cement portlandzki z dodatkami (Zmiana A2)

6584 PN-B-30001:1988/Az1:1996 wersja polska Cement portlandzki z dodatkami (Zmiana A1)

6585 PN-B-30001:1980 wersja polska Cement portlandzki z dodatkami

6586 PN-B-30001:1960 wersja polska Cement portlandzki 350

6587 PN-B-30001:1951 wersja polska Cement portlandzki 350

6588 PN-B-30002:1980 wersja polska Cementy specjalne

6589 PN-B-30002:1980/Az3:1997 wersja polska Cementy specjalne (Zmiana)

6590 PN-B-30002:1980/Az2:1996 wersja polska Cementy specjalne (Zmiana)

6591 PN-B-30002:1951 wersja polska Cement portlandzki 400

6592 PN-B-30003:1981 wersja polska Cement murarski 15

6593 PN-B-30003:1981/Az2:1997 wersja polska Cement murarski 15

6594 PN-B-30003:1981/Az1:1996 wersja polska Cement murarski 15

6595 PN-B-30003:1974 wersja polska Cement murarski 150

6596 PN-B-30003:1970 wersja polska Cement murarski 150

6597 PN-B-30003:1951 wersja polska Cement murarski 150

6598 PN-B-30004:1953 wersja polska Cement budowlany 250

6599 PN-B-30005:1988 wersja polska Cement hutniczy

6600 PN-B-30005:1988/Az2:1997 wersja polska Cement hutniczy

6601 PN-B-30005:1988/Az1:1996 wersja polska Cement hutniczy (Zmiana A1)

6602 PN-B-30005:1980 wersja polska Cement hutniczy 25

6603 PN-B-30005:1974 wersja polska Cement hutniczy

6604 PN-B-30005:1971 wersja polska Cement hutniczy

6605 PN-B-30005:1964 wersja polska Cement hutniczy

6606 PN-B-30005:1961 wersja polska Cement hutniczy 250

6607 PN-B-30005:1951 wersja polska Cement hutniczy 250

6608 PN-B-30006:1974 wersja polska Cement portlandzki szybkotwardniejący 400

6609 PN-B-30006:1964 wersja polska Cement portlandzki szybkotwardniejący 400



6610 PN-B-30006:1959 wersja polska Cement portlandzki szybkosprawny 400

6611 PN-B-30007:1990 wersja polska Cement pucolanowy

6612 PN-B-30007:1990/Az3:1997 wersja polska Cement pucolanowy (Zmiana)

6613 PN-B-30007:1990/Az2:1996 wersja polska Cement pucolanowy (Zmiana)

6614 PN-B-30007:1959 wersja polska Cement siarczanowożużlowy 250

6615 PN-B-30008:1959 wersja polska Cement hutniczy 350

6616 PN-B-30009:1962 wersja polska Cement portlandzki 450

6617 PN-B-30010:2016-01 wersja polska Cement -- Cement portlandzki biały

6618 PN-B-30010:1990 wersja polska Cement portlandzki biały

6619 PN-B-30010:1990/Az3:2002 wersja polska Cement portlandzki biały

6620 PN-B-30010:1990/Az2:1997 wersja polska Cement portlandzki biały

6621 PN-B-30010:1990/Az1:1996 wersja polska Cement portlandzki biały

6622 PN-B-30010:1981 wersja polska Cement portlandzki biały

6623 PN-B-30010:1974 wersja polska Cement portlandzki biały

6624 PN-B-30010:1966 wersja polska Cement portlandzki biały

6625 PN-B-30010:1962 wersja polska Cement portlandzki biały 250

6626 PN-B-30011:1980 wersja polska Cement portlandzki szybkotwardniejący

6627 PN-B-30011:1974 wersja polska Cement portlandzki szybkotwardniejący źSuperź

6628 PN-B-30011:1967 wersja polska Cement portlandzki szybkotwardniejący źSuperź

6629 PN-B-30011:1962 wersja polska Cement portlandzki szybkosprawny 400

6630 PN-B-30012:1967 wersja polska Cement portlandzki 550

6631 PN-B-30012:1962 wersja polska Cement portlandzki 550

6632 PN-B-30013:1965 wersja polska
Cement portlandzki 250 o małym cieple uwodnienia i 

zwiększonej odporności na działanie siarczanów

6633 PN-B-30014:1967 wersja polska Cement glinowy

6634 PN-B-30015:1973 wersja polska Cement pucolanowy

6635 PN-B-30016:1989 wersja polska Cementy specjalne -- Cement hydrotechniczny

6636 PN-B-30016:1989/Az3:2002 wersja polska Cementy specjalne -- Cement hydrotechniczny

6637 PN-B-30016:1989/Az2:1997 wersja polska Cementy specjalne -- Cement hydrotechniczny

6638 PN-B-30016:1989/Az1:1996 wersja polska Cementy specjalne -- Cement hydrotechniczny

6639 PN-B-30020:1999 wersja polska Wapno budowlane -- Wymagania

6640 PN-B-30020:1990 wersja polska Wapno

6641 PN-B-30020:1986 wersja polska Wapno

6642 PN-B-30021:1996 wersja polska Ciasto wapienne

6643 PN-B-30022:1996 wersja polska Wapno pokarbidowe

6644 PN-B-30030:1988 wersja polska Cement -- Klasyfikacja

6645 PN-B-30041:1997 wersja polska Spoiwa gipsowe -- Gips budowlany

6646 PN-B-30042:1997 wersja polska
Spoiwa gipsowe -- Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy

6647 PN-B-30042:1997/Az1:2006 wersja polska
Spoiwa gipsowe -- Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy

6648 PN-B-30150:1997 wersja polska
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i 

polistyrenowy

6649 PN-B-30151:1997 wersja polska Kit tiokolowy

6650 PN-B-30152:1997 wersja polska
Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe 

uszczelniające

6651 PN-B-30154:1997 wersja polska Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane

6652 PN-B-30175:1974 wersja polska Kit asfaltowy uszczelniający

6653 PN-B-30175:1956 wersja polska Kit asfaltowy uszczelniający

6654 PN-B-30177:1992 wersja polska Kit szklarski -- Wspólne wymagania i badania

6655 PN-B-30177:1958 wersja polska Kit szklarski kredowo-pokostowy

6656 PN-B-30178:1963 wersja polska
Kit krzemianowy kwasoodporny na szkle wodnym z 

wypełniaczem mineralnym



6657 PN-B-30179:1963 wersja polska

Kit chemoodporny na żywicach 

fenoloformaldehydowych z wypełniaczem 

mineralnym
6658 PN-B-30300:1969 wersja polska Wapno niegaszone do celów budowlanych

6659 PN-B-30300:1961 wersja polska Wapno niegaszone do celów budowlanych

6660 PN-B-30300:1952 wersja polska Wapno palone (niegaszone) do celów budowlanych

6661 PN-B-30302:1969 wersja polska
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celów 

budowlanych

6662 PN-B-30302:1961 wersja polska
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celów 

budowlanych

6663 PN-B-30302:1952 wersja polska Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

6664 PN-B-30304:1954 wersja polska Wapno pokarbidowe z wytwornic mokrych

6665 PN-B-30304:1952 wersja polska Wapno pokarbidowe

6666 PN-B-30305:1957 wersja polska
Wapno palone (niegaszone) w bryłach do celów 

budowlanych -- Wytyczne gaszenia

6667 PN-B-30305:1952 wersja polska Wapno palone (niegaszone) -- Wytyczne gaszenia

6668 PN-B-30306:1960 wersja polska
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) do celów 

przemysłowych

6669 PN-B-30310:1966 wersja polska Gips budowlany

6670 PN-B-30310:1959 wersja polska Gips budowlany

6671 PN-B-30310:1958 wersja polska Gips budowlany

6672 PN-B-30310:1955 wersja polska Gips prażony półwodny budowlany i modelowy

6673 PN-B-30320:1963 wersja polska Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego

6674 PN-B-32250:1988 wersja polska Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw

6675 PN-B-32250:1958 wersja polska
Woda do celów budowlanych -- Wymagania 

techniczne dla wody do betonów i zapraw

6676 PN-B-40015:1953 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Główne wymiary 

i dane do obliczania powierzchni grzejnej

6677 PN-B-40019:1967 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Rury stalowe żebrowe

6678 PN-B-40020:1967 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki z rur stalowych 

żebrowych

6679 PN-B-40020:1958 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żebrowe z rur 

stalowych o żebrach nawijanych z bednarki

6680 PN-B-40021:1968 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki rurowe gładkie

6681 PN-B-40040:1970 wersja polska
Ogrzewnictwo i wentylacja -- Rury stalowe żebrowe 

do nagrzewnic i zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych

6682 PN-B-40040:1960 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Rury ożebrowane stalowe 

do nagrzewnic wodno i paropowietrznych

6683 PN-B-50500:1970 wersja polska
Rusztowania robocze stojące metalowe -- 

Określenia, podział, symbole i główne parametry

6684 PN-B-50500:1965 wersja polska
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -- 

Określenia, podział, obciążenia użytkowe

6685 PN-B-50501:1969 wersja polska
Rusztowania wiszące -- Określenia, podział, symbole i 

parametry główne

6686 PN-B-50501:1965 wersja polska Rusztowania wiszące -- Określenia, podział i udźwigi



6687 PN-B-50505:1971 wersja polska
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych -- 

Ogólne wymagania, badania i eksploatacja

6688 PN-B-50505:1965 wersja polska

Rusztowania budowlano-montażowe robocze, 

metalowe, nieruchome, stojakowe -- Wymagania, 

badania techniczne i eksploatacja

6689 PN-B-50506:1971 wersja polska
Rusztowania ramowe -- Ogólne wymagania, badania 

i eksploatacja

6690 PN-B-50506:1966 wersja polska
Rusztowania ramowe -- Wymagania i badania 

techniczne i eksploatacyjne

6691 PN-B-50507:1969 wersja polska Rusztowania wiszące -- Ogólne wymagania i badania

6692 PN-B-50507:1966 wersja polska
Rusztowania wiszące -- Ogólne wymagania i badania 

techniczne

6693 PN-B-50510:1971 wersja polska
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych -- 

Złącza -- Ogólne wymagania i badania

6694 PN-B-50510:1965 wersja polska
Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych -

- Części rusztowań

6695 PN-B-50511:1966 wersja polska Rusztowania wiszące -- Parametry główne

6696 PN-B-73001:1996 wersja polska
Instalacje wodociągowe -- Zbiorniki bezciśnieniowe -- 

Wymagania i badania

6697 PN-B-73002:1996 wersja polska
Instalacje wodociągowe -- Zbiorniki ciśnieniowe -- 

Wymagania i badania

6698 PN-B-74400:1952 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Wsporniki do grzejników

6699 PN-B-74402:1952 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Rozetki do rur

6700 PN-B-74403:1952 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Wsporniki do rur

6701 PN-B-74410:1955 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Drzwiczki rewizyjne do 

zaworów odpowietrzających

6702 PN-B-74700:1958 wersja polska Wodociągi -- Szczelność rurociągów

6703 PN-B-75400:1955 wersja polska Haki do rur

6704 PN-B-75700-00:1977 wersja polska
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Wspólne wymagania i badania

6705 PN-B-75700-01:1985 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Zbiorniki spłukujące -- Wymagania i 

badania

6706 PN-B-75700-01:1977 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Zbiorniki spłukujące -- Wspólne 

wymagania i badania

6707 PN-B-75700-02:1977 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Zawory spłukujące ciśnieniowe -- 

Wspólne wymagania i badania

6708 PN-B-75701:1984 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Zbiorniki spłukujące z tworzyw 

sztucznych

6709 PN-B-75702:1983 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Rury płuczne z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)

6710 PN-B-75703:1984 wersja polska

Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i 

pisuarów -- Zawory napełniąjace z tworzyw 

sztucznych

6711 PN-B-75704:2015-12 wersja polska
Deski sedesowe do misek ustępowych -- Wymagania 

i metody badań

6712 PN-B-75704-01:1986 wersja polska
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- 

Ogólne wymagania i badania



6713 PN-B-75704-02:1990 wersja polska

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- 

Sedesy do misek ustępowych standardowych -- 

Główne wymiary

6714 PN-B-75704-03:1988 wersja polska

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- 

Sedesy do misek ustępowych kompakt -- Główne 

wymiary

6715 PN-B-75704-04:1988 wersja polska

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- 

Sedesy do misek ustępowych dziecięcych -- Główne 

wymiary
6716 PN-B-75750:1957 wersja polska Wyroby fajansowe sanitarne -- Miski ustępowe

6717 PN-B-75751:1951 wersja polska Miska ustępowa z wylotem pionowym

6718 PN-B-75752:1951 wersja polska Miska ustępowa z wylotem skośnym

6719 PN-B-75753:1951 wersja polska Miska ustępowa dziecięca z wylotem pionowym

6720 PN-B-75755:1951 wersja polska Miska ustępowa bez syfonu włoska

6721 PN-B-75790:1952 wersja polska Umywalki fajansowe z tylną ścianką

6722 PN-B-75791:1952 wersja polska Umywalki fajansowe bez tylnej ścianki

6723 PN-B-75792:1952 wersja polska Umywalka fajansowa bez przelewu

6724 PN-B-75800:1953 wersja polska
Wyroby fajansowe sanitarne -- Pisuar dziobowy -- 

Wymagania techniczne

6725 PN-B-75801:1953 wersja polska
Wyroby fajansowe sanitarne -- Pisuar dziobowy z 

zamknięciem wodnym -- Wymagania techniczne

6726 PN-B-76001:1996 wersja polska
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelność -- 

Wymagania i badania

6727 PN-B-76002:1996 wersja polska
Wentylacja -- Połączenia urządzeń, przewodów i 

kształtek wentylacyjnych blaszanych

6728 PN-B-76003:1996 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Filtry powietrza -- Klasy 

jakości

6729 PN-B-76004:1996 wersja polska
Wentylacja i klimatyzacja -- Filtry powietrza -- 

Grawimetryczne metody badań

6730 PN-B-79405:1997 wersja polska Płyty gipsowo-kartonowe

6731 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 wersja polska Płyty gipsowo-kartonowe

6732 PN-B-79406:1997 wersja polska Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

6733 PN-B-82000:1950 wersja polska Ogrodzenia składane z elementów żelbetowych

6734 PN-B-82010:1958 wersja polska
Okna żelbetowe -- Ramy okienne monolityczne i 

słupki łącznikowe międzyramowe

6735 PN-B-82010:1950 wersja polska Ramy okienne żelbetowe -- Monolityczne

6736 PN-B-82012:1959 wersja polska Okna żelbetowe -- Montaż

6737 PN-B-82021:1962 wersja polska Kształtki betonowe do ochrony kabli opancerzonych

6738 PN-B-82022:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Belki stropowe 

CERAM

6739 PN-B-82022:1997/Az2:2002 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Belki stropowe 

CERAM

6740 PN-B-82022:1997/Az1:1999 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Belki stropowe 

CERAM

6741 PN-B-82023:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe 

CERAM

6742 PN-B-82024:1997 wersja polska
Wyroby budowlane ceramiczne -- Kształtki do belek 

stropowych CERAM

6743 PN-B-82025:1999 wersja polska Elementy stropów OTEP -- Pustaki ceramiczne

6744 PN-B-82026:1999 wersja polska Elementy stropów OTEP -- Płytki ceramiczne

6745 PN-B-82027:1999 wersja polska Elementy stropów SBP -- Belki

6746 PN-B-82028:1999 wersja polska Elementy stropów SBP -- Kratownice



6747 PN-B-82029:1999 wersja polska
Elementy stropów SBP -- Pustaki ceramiczne 

poryzowane

6748 PN-B-82029:1999/Az2:2002 wersja polska
Elementy stropów SBP -- Pustaki ceramiczne 

poryzowane

6749 PN-B-82029:1999/Az1:2000 wersja polska
Elementy stropów SBP -- Pustaki ceramiczne 

poryzowane

6750 PN-B-82030:1999 wersja polska
Elementy stropów SBP -- Kształtki ceramiczne 

poryzowane

6751 PN-B-82031:2001 wersja polska
Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe -- Belka 

stropowa HF

6752 PN-B-82032:2001 wersja polska
Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe -- 

Kratownica HF

6753 PN-B-82033:2001 wersja polska
Wyroby stropowe ceramiczno-żelbetowe -- Kształtka 

ceramiczna HF

6754 PN-B-82034:2002 wersja polska Elementy nadproży ceramiczno-żelbetowych -- Belki

6755 PN-B-82035:2002 wersja polska
Elementy nadproży ceramiczno-żelbetowych -- 

Kształtki

6756 PN-B-82251:1960 wersja polska Nadproża żelbetowe prefabrykowane L

6757 PN-B-82251:1956 wersja polska Nadproża żelbetowe prefabrykowane L

6758 PN-B-82358:1960 wersja polska
Prefabrykaty budowlane -- Podokienniki wewnętrzne 

lastrikowe

6759 PN-B-82400:1952 wersja polska
Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych 

NH

6760 PN-B-82401:1952 wersja polska
Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK 

-- Łuping C -- Wymagania techniczne

6761 PN-B-82402:1952 wersja polska
Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK 

-- Pustak B -- Wymagania techniczne

6762 PN-B-82403:1952 wersja polska
Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK 

-- Pustaki D -- Wymagania techniczne

6763 PN-B-82404:1953 wersja polska
Stropy żelbetowe z elementów prefabrykowanych TK 

-- Łupiny i pustaki -- Warunki techniczne

6764 PN-B-82409:1954 wersja polska Strop DMS -- Pustaki i kształtki

6765 PN-B-82410:1958 wersja polska
Stropy żelbetowe z gotowych elementów DMS -- 

Belki

6766 PN-B-82500:1954 wersja polska Płyty strunobetonowe

6767 PN-B-82505:1952 wersja polska

Strunobetonowe belki prostokątne -- Wymiary 

przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i 

cechowanie

6768 PN-B-82510:1954 wersja polska
Strunobetonowe belki teowe -- Wymiary przekrojów 

poprzecznych, nośność, oznaczenie i cechowanie

6769 PN-B-82515:1953 wersja polska

Strunobetonowe belki dwuteowe -- Wymiary 

przekrojów poprzecznych, nośność, oznaczenie i 

cechowanie
6770 PN-B-82520:1955 wersja polska Płatwie strunobetonowe BEPES

6771 PN-B-89020:1993 wersja polska

Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych -- 

Okładzina poręczowa z plastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)

6772 PN-B-89020:1975 wersja polska
Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych -- 

Okładzina na poręcze z polichlorku winylu



6773 PN-B-89020:1966 wersja polska Okładzina poręczowa z polichlorku winylu

6774 PN-B-89020:1962 wersja polska Taśma poręczowa z polichlorku winylu

6775 PN-B-89021:1981 wersja polska
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- 

Okładzina stopnia schodowego z poli(chlorku winylu)

6776 PN-B-89021:1975 wersja polska
Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych -- 

Okładzina stopnia schodowego z polichlorku winylu

6777 PN-B-89021:1966 wersja polska Okładzina do schodów z polichlorku winylu

6778 PN-B-89030-01:1986 wersja polska

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych -- Listwy 

przyszybowe z poli(chlorku winylu) -- Ogólne 

wymagania i badania

6779 PN-B-89030-02:1986 wersja polska

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych -- Listwy 

przyszybowe drzwiowe z poli(chlorku winylu) -- Profil 

Z

6780 PN-B-89030-05:1986 wersja polska

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych -- Listwy 

przyszybowe okienne z poli(chlorku winylu) -- Profil 

W

6781 PN-B-89031:1999 wersja polska

Płyty warstwowe z okładzinami metalowymi z 

rdzeniem poliuretanowym -- Metody badań rdzenia 

poliuretanowego

6782 PN-B-91000:1996 wersja polska Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

6783 PN-B-91000:1972 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Nazwy i 

określenia

6784 PN-B-91000:1965 wersja polska Stolarka budowlana -- Podział i określenia

6785 PN-B-91002:1990 wersja polska
Okna i drzwi balkonowe -- Zasady ustalania 

wymiarów skoordynowanych modularnie

6786 PN-B-91002:1966 wersja polska

Stolarka budowlana -- Okna i drzwi balkonowe -- 

Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie

6787 PN-B-91003:1989 wersja polska
Drzwi -- Zasady ustalania wymiarów 

skoordynowanych modularnie

6788 PN-B-91003:1966 wersja polska
Stolarka budowlana -- Drzwi -- Zasady ustalania 

wymiarów skoordynowanych modularnie

6789 PN-B-91007:1954 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Okna drewniane 

wewnętrzne -- Dane ogólne i szczegóły konstrukcyjne

6790 PN-B-91008:1955 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Okna drewniane 

piwniczne krosnowe

6791 PN-B-91009:1962 wersja polska
Stolarka budowlana -- Naświetla drewniane 

wewnętrzne -- Szczegóły konstrukcyjne

6792 PN-B-91026:1959 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi balkonowe 

drewniane zespolone -- Szczegóły konstrukcyjne

6793 PN-B-91026:1957 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Okna zespolone -- 

Szczegóły konstrukcyjne

6794 PN-B-91061:1951 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane 

wewnętrzne

6795 PN-B-91062:1951 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane 

wewnętrzne płycinowe -- Wymiary

6796 PN-B-91063:1951 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane 

wewnętrzne gładkie -- Wymiary

6797 PN-B-91064:1961 wersja polska
Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane wewnętrzne 

płytowe -- Szczegółowe konstrukcje



6798 PN-B-91065:1962 wersja polska
Stolarka budowlana -- Skrzydła drzwiowe 

wewnętrzne z listew

6799 PN-B-91065:1951 wersja polska Drzwi z listew i łat

6800 PN-B-91066:1961 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna drewniane krosnowe -- 

Szczegóły konstrukcyjne

6801 PN-B-91067:1961 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi balkonowe 

drewniane ościeżnicowe -- Szczegóły konstrukcyjne

6802 PN-B-91068:1962 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi balkonowe 

drewniane półskrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne

6803 PN-B-91069:1961 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna i drzwi balkonowe 

drewniane skrzynkowe -- Szczegóły konstrukcyjne

6804 PN-B-91071:1951 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane 

balkonowe zespolone

6805 PN-B-91072:1951 wersja polska
Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane 

balkonowe zespolone -- Szczegóły konstrukcyjne

6806 PN-B-91079:1952 wersja polska
Stolarka budowlana -- Wykazy -- Wytyczne 

sporządzania i wypełniania

6807 PN-B-91080:1953 wersja polska
Budownictwo biurowe -- Drzwi wahadłowe 

kredensowe

6808 PN-B-91081:1953 wersja polska
Budownictwo biurowe -- Drewniane przegrody 

ustępowe na podporach i kotwach metalowych

6809 PN-B-91083:1953 wersja polska
Budownictwo biurowe -- Drewniane naświetla 

wewnętrzne

6810 PN-B-91085:1962 wersja polska
Stolarka budowlana -- Okna drewniane krosnowe do 

budynków gospodarczych -- Szczegóły konstrukcyjne

6811 PN-B-92000:1957 wersja polska
Okna stalowe pojedyncze o szkleniu kitowym dla 

budownictwa przemysłowego

6812 PN-B-92000:1950 wersja polska Okna stalowe dla budownictwa przemysłowego

6813 PN-B-92010:1982 wersja polska
Elementy i segmenty ścienne metalowe -- Drzwi i 

wrota -- Wymiary modularne

6814 PN-B-92100:1974 wersja polska
Elementy budowlane metalowe -- Ościeżnice 

drzwiowe stalowe -- Określenia i podział

6815 PN-B-92210:1990 wersja polska

Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i 

segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne 

wymagania i badania

6816 PN-B-92270:1990 wersja polska

Elementy i segmenty ścienne metalowe -- Drzwi o 

zwiększonej odporności na włamanie - klasy C -- 

Wymagania i badania uzupełniające
6817 PN-B-94000:1975 wersja polska Okucia budowlane -- Podział

6818 PN-B-94000:1961 wersja polska Okucia budowlane -- Klasyfikacja ogólna

6819 PN-B-94009:1962 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki wierzchnie z klameczką 

i z zaczepami

6820 PN-B-94010:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Zakrętki dźwigniowe wierzchnie

6821 PN-B-94010:1950 wersja polska Zakrętki okienne wierzchnie

6822 PN-B-94011:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zakrętki kluczowe

6823 PN-B-94011:1950 wersja polska Zakrętki okienne wpuszczane do klucza

6824 PN-B-94012:1971 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki i zasuwnice -- Klucze 

bezpiórowe

6825 PN-B-94012:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Klucz do zakrętek



6826 PN-B-94012:1951 wersja polska
Okucia budowlane -- Klucz do zakrętek okiennych 

wpuszczanych

6827 PN-B-94013:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zakrętki z trzpieniem

6828 PN-B-94014:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zaczepy okienne

6829 PN-B-94014:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Zaczep do okna

6830 PN-B-94016:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zakrętki z klameczką

6831 PN-B-94017:1959 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki: kluczowe, z trzpieniem 

i z klameczką -- Wspólne wymagania i badania

6832 PN-B-94018:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zakrętki skrzydełkowe

6833 PN-B-94019:1984 wersja polska Okucia budowlane -- Klameczki z tarczami

6834 PN-B-94019:1975 wersja polska Okucia budowlane -- Klameczki

6835 PN-B-94019:1961 wersja polska Okucia budowlane -- Klameczki

6836 PN-B-94020:1961 wersja polska Okucia budowlane -- Gałeczki

6837 PN-B-94021:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Blaszki do zakrętek

6838 PN-B-94021:1962 wersja polska Okucia budowlane -- Blaszki do zakrętek

6839 PN-B-94021:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Blaszki do zakrętek

6840 PN-B-94021:1950 wersja polska Hak do zakrętek okiennych

6841 PN-B-94024:1962 wersja polska Okucia budowlane -- Haki do zakrętek

6842 PN-B-94024:1950 wersja polska Hak do zakrętek okiennych wierzchnich zimowych

6843 PN-B-94025-1:1996 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki -- Określenia, podział i 

oznaczenie

6844 PN-B-94025-2:1997 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki -- Ogólne wymagania i 

badania

6845 PN-B-94025-3:1997 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki -- Zakrętki wpuszczane 

z orzechem

6846 PN-B-94025-4:1998 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki -- Zakrętki wierzchnie z 

klameczką

6847 PN-B-94025-5:1996 wersja polska
Okucia budowlane -- Zakrętki -- Zakrętki wpuszczane 

z klameczką

6848 PN-B-94040:1971 wersja polska Okucia budowlane -- Narożniki płaskie

6849 PN-B-94040:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Narożniki okienne

6850 PN-B-94040:1950 wersja polska
Narożniki okienne wpuszczane z zaokrąglonymi 

narożami

6851 PN-B-94041:1953 wersja polska
Okucia budowlane -- Narożniki okienne wpuszczane 

z prostymi narożami

6852 PN-B-94042:1953 wersja polska Okucia budowlane -- Narożnik okienny wbijany

6853 PN-B-94050-01:1991 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe -- 

Terminologia i podział

6854 PN-B-94050-02:1992 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe -- Wymagania 

i badania

6855 PN-B-94051:1973 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe -- Określenia i 

podział

6856 PN-B-94051:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy pasowe

6857 PN-B-94052:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy-narożniki

6858 PN-B-94053:1975 wersja polska

Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe 

dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

prostymi do wpuszczania

6859 PN-B-94053:1964 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy dwuskrzydełkowe 

czopowe wbijane

6860 PN-B-94053:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe wbijane

6861 PN-B-94053:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy wbijane



6862 PN-B-94054:1973 wersja polska

Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe 

dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

odgiętymi

6863 PN-B-94054:1964 wersja polska
Okucia budowlane -- Zawiasy dwuskrzydełkowe 

czopowe przykręcane

6864 PN-B-94054:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe przykręcane

6865 PN-B-94055:1962 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy splatane

6866 PN-B-94055:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy splatane

6867 PN-B-94056:1971 wersja polska
Zawiasy czopowe dwuskrzydełkowe -- Wymagania i 

badania

6868 PN-B-94056:1959 wersja polska

Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe wbijane, 

czopowe przykręcane i splatane -- Warunki 

techniczne
6869 PN-B-94058:1981 wersja polska Okucia budowlane -- Zawiasy wahadłowe

6870 PN-B-94058:1964 wersja polska Zawiasy wahadłowe przykręcane

6871 PN-B-94058:1960 wersja polska Zawiasy wahadłowe przykręcane

6872 PN-B-94060:1973 wersja polska

Okucia budowlane -- Zawiasy czopowe 

dwuskrzydełkowe rozwierane ze skrzydełkami 

prostymi

6873 PN-B-94070:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe 

sprężynowe -- Określenia i podział

6874 PN-B-94071:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Samozamykacze sprężynowe

6875 PN-B-94072:1965 wersja polska

Okucia budowlane -- Samozamykacze sprężynowe z 

tłumieniem hydraulicznym -- Wymagania i badania 

techniczne

6876 PN-B-94090:1996 wersja polska
Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa z 

tworzywa sztucznego

6877 PN-B-94091:1997 wersja polska
Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa 

metalowa

6878 PN-B-94099:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Spinacz do okien zespolonych

6879 PN-B-94100:1969 wersja polska
Okucia budowlane -- Zatrzaski wierzchnie zapadkowe 

-- Wymagania i badania

6880 PN-B-94100:1961 wersja polska Okucia budowlane -- Zatrzask do wywietrzników

6881 PN-B-94101:1983 wersja polska Okucia budowlane -- Złącza śrubowe wpuszczane

6882 PN-B-94101:1972 wersja polska Okucia budowlane -- Złącza śrubowe wpuszczane

6883 PN-B-94101:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Złącza śrubowe wbijane

6884 PN-B-94101:1955 wersja polska
Okucia budowlane -- Złącza śrubowe do okien i drzwi 

zespolonych

6885 PN-B-94102:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Odboje okienne

6886 PN-B-94102:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Odboje okienne

6887 PN-B-94105:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Haki płaskie przeciwwiatrowe

6888 PN-B-94105:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Haki przeciwwiatrowe-zespoły

6889 PN-B-94105:1953 wersja polska Okucia budowlane -- Haki wiatrowe przykręcane

6890 PN-B-94106:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Haki wiatrowe na płytkach

6891 PN-B-94107:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Haki z drutu - zespoły

6892 PN-B-94107:1953 wersja polska Okucia budowlane -- Haki z drutu

6893 PN-B-94108:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Wkręty do drewna z oczkiem



6894 PN-B-94108:1953 wersja polska Okucia budowlane -- Wkręty do drewna z oczkiem

6895 PN-B-94109:1997 wersja polska Okucia budowlane -- Listwy osłaniające szyby

6896 PN-B-94121:1962 wersja polska
Okucia budowlane -- Przytrzymywacz zaczepowy 

spinający

6897 PN-B-94122:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Przytrzymywacze grzbietowe

6898 PN-B-94130:1955 wersja polska
Okucia budowlane -- Tarczki drzwiowe "72", "78" i 

"90" podłóżne

6899 PN-B-94135:1951 wersja polska
Okucia budowlane -- Tarczka drzwiowa okrągła z 

osłonką do klucza zamka zwykłego

6900 PN-B-94136:1951 wersja polska
Okucia budowlane -- Tarczka drzwiowa okrągła do 

klucza zamka zwykłego

6901 PN-B-94137:1951 wersja polska
Okucia budowlane -- Tarczka drzwiowa okrągła do 

klamki

6902 PN-B-94138:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Uchwyty drzwiowe

6903 PN-B-94141:1969 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwy -- Wymagania i badania 

techniczne

6904 PN-B-94144:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwy czołowe z dźwignią

6905 PN-B-94145:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwa wpuszczona z oczkiem

6906 PN-B-94146:1969 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwy wierzchnie i 

wpuszczane

6907 PN-B-94146:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwy wierzchnie

6908 PN-B-94146:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwy wierzchnie

6909 PN-B-94154:1961 wersja polska Okucia budowlane -- Rozwórka prosta

6910 PN-B-94155:1960 wersja polska
Okucia budowlane -- Rozwórka jednoramienna 

płaska

6911 PN-B-94155:1951 wersja polska Okucia budowlane -- Rozwórka nożycowa

6912 PN-B-94156:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Rozwórki dwuramienne

6913 PN-B-94157:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Podpórki

6914 PN-B-94157:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Podpórki

6915 PN-B-94200:1972 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwnice -- Określenia i 

podział

6916 PN-B-94201:1972 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwnice -- Ogólne 

wymagania i badania

6917 PN-B-94210:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Zaczepy do zasuwnic

6918 PN-B-94210:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zaczepy do zasuwnic

6919 PN-B-94211:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwnice wierzchnie 

suwakowo-zakrętkowe czołowe

6920 PN-B-94211:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwnice wierzchnie

6921 PN-B-94211:1959 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwnice wierzchnie

6922 PN-B-94212:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwnice wpuszczane 

suwakowo-zakrętkowe czołowe

6923 PN-B-94212:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Zasuwnice czołowe

6924 PN-B-94213:1977 wersja polska
Okucia budowlane -- Zasuwnice wierzchnie wrotowe 

suwakowe -- Wymagania i badania

6925 PN-B-94240:1960 wersja polska Okucia budowlane -- Wrzeciądze pasowe ze skoblami

6926 PN-B-94240:1953 wersja polska Okucia budowlane -- Wrzeciądze

6927 PN-B-94241:1960 wersja polska Wrzeciądze z płytką krytą ze skoblem

6928 PN-B-94242:1960 wersja polska Wrzeciądze z płytką odsłoniętą ze skoblem

6929 PN-B-94250:1954 wersja polska Okucia budowlane -- Kółka do kłódek -- Typ lekki



6930 PN-B-94300:1952 wersja polska
Okucia betonowe -- Zamek wpuszczany do drzwi 

wewnętrznych -- Główne wymiary

6931 PN-B-94340:1991 wersja polska Zsyp na odpady

6932 PN-B-94340:1981 wersja polska
Zsyp na odpady -- Określenia i podstawowe wymiary 

funkcjonalne

6933 PN-B-94340:1970 wersja polska
Zsyp na śmieci -- Określenia i podstawowe wymiary 

funkcjonalne

6934 PN-B-94350:1957 wersja polska
Żaluzje zwijane systemu WOS -- Typy i główne 

wymiary

6935 PN-B-94355:1960 wersja polska
Żaluzje rozsuwane(harmonijkowe) -- Klasyfikacja i 

główne wymiary

6936 PN-B-94398:1992 wersja polska Okucia budowlane -- Zamki -- Funkcje

6937 PN-B-94399:1988 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- 

Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

6938 PN-B-94399:1974 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane 

zastawkowe do elementów drewnianych i stalowych -

- Podział

6939 PN-B-94400:1991 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- 

Wymagania i badania

6940 PN-B-94400:1966 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane -- 

Wymagania i badania techniczne

6941 PN-B-94401:1966 wersja polska Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane zapadkowe

6942 PN-B-94402:1992 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane -- 

Klasa 0

6943 PN-B-94402:1966 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane zapadkowo-

zasuwkowe

6944 PN-B-94403:1993 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane -- 

Klasa T

6945 PN-B-94403:1966 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane rolkowo-

zasuwkowe

6946 PN-B-94404:1970 wersja polska Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- Zaczepy

6947 PN-B-94404:1966 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane -- Zaczepy i 

otwory zaczepowe w ościeżnicach metalowych

6948 PN-B-94405:1991 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane 

WC -- Klasa 0

6949 PN-B-94405:1971 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane zapadkowo-

zasuwkowe WC

6950 PN-B-94406:1992 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane -- 

Klasa A

6951 PN-B-94407:1974 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki wpuszczane zastawkowe 

bębenkowe zapadkowo-zasuwkowe -- Wymagania i 

badania
6952 PN-B-94408:1991 wersja polska Okucia budowlane -- Zamki -- Metody badań

6953 PN-B-94409:1971 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wrotowe wpuszczane 

zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe

6954 PN-B-94410:1988 wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, gałki, uchwyty i tarcze 

drzwiowe -- Ogólne wymagania i badania

6955 PN-B-94410:1988/Az1:1998 wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, gałki, uchwyty i tarcze 

drzwiowe -- Ogólne wymagania i badania

6956 PN-B-94410:1967 wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, uchwyty i tarcze 

drzwiowe -- Wymagania i badania techniczne



6957 PN-B-94411:1996 wersja polska
Okucia budowlane -- Wymiary części chwytowych 

klamek

6958 PN-B-94411:1967 wersja polska Okucia budowlane -- Klamki drzwiowe

6959 PN-B-94412:1993 wersja polska
Okucia budowlane -- Uchwyty gałkowe drzwiowe z 

tarczami -- Klasa A

6960 PN-B-94412:1967 wersja polska Okucia budowlane -- Uchwyty gałkowe drzwiowe

6961 PN-B-94413:1991 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe -- Klasa 0

6962 PN-B-94413:1967 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe

6963 PN-B-94414:1991 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe -- Klasa A

6964 PN-B-94415:1993 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe WC -- Klasa 0

6965 PN-B-94416:1994 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe -- Klasa T

6966 PN-B-94417:1994 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe -- Klasa C

6967 PN-B-94418:1972 wersja polska Okucia budowlane -- Klamki i tarcze wrotowe

6968 PN-B-94419:1996 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe -- Klasa B

6969 PN-B-94420:1997 wersja polska Okucia budowlane -- Tarcze drzwiowe WC -- Klasa B

6970 PN-B-94421:1996 wersja polska
Okucia budowlane -- Wymiary części chwytowych 

gałek obrotowych

6971 PN-B-94422:1996 wersja polska

Okucia budowlane -- Kwadratowe trzpienie i otwory -

- Wymiary przekrojów poprzecznych, tolerancje i 

pasowania

6972 PN-B-94423:1998 wersja polska

Okucia budowlane -- Klamki, klameczki, gałki, 

uchwyty i tarcze -- Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe

6973 PN-B-94430:1997 wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, gałki, uchwyty i tarcze -- 

Zestawy

6974 PN-B-94440:1988 wersja polska Okucia budowlane -- Klucze okrągłe do zamków

6975 PN-B-94440:1963 wersja polska Okucia budowlane -- Klucze do zamków drzwiowych

6976 PN-B-94441:1973 wersja polska
Okucia budowlane i meblowe -- Klucze płaskie 

zamknięć bębenkowych

6977 PN-B-94441:1964 wersja polska Klucze płaskie do zamknięć bębenkowych

6978 PN-B-94450-01:1979 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wierzchnie bębenkowe -- 

Określenia i podział

6979 PN-B-94450-01:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wierzchnie -- Określenia i 

podział

6980 PN-B-94450-02:1979 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wierzchnie bębenkowe -- 

Ogólne wymagania i badania

6981 PN-B-94450-03:1979 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wierzchnie bębenkowe -- 

Konstrukcje

6982 PN-B-94451:1964 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki wierzchnie bębenkowe 

zasuwkowe

6983 PN-B-94452:1964 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamek wierzchni bębenkowy 

zapadkowy

6984 PN-B-94461:1964 wersja polska Okucia budowlane -- Wkładka bębenkowa płaska

6985 PN-B-94461-01:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Określenia i podział

6986 PN-B-94461-02:1991 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wymagania i badania

6987 PN-B-94461-02:1975 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wymagania i badania



6988 PN-B-94461-03:1983 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wkładki jednostronne

6989 PN-B-94461-03:1975 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wkładki jednostronne

6990 PN-B-94461-04:1984 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wkładki dwustronne

6991 PN-B-94461-04:1975 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wkładki dwustronne

6992 PN-B-94461-05:1975 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wkładki dwustronne z gałką

6993 PN-B-94461-6:1994 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wytyczne stosowania

6994 PN-B-94461-06:1975 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Wytyczne stosowania

6995 PN-B-94461-07:1978 wersja polska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe profilowe -- 

Układy centralnego otwierania

6996 PN-B-94600:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

drzwi aluminiowych i szklanych -- Podział

6997 PN-B-94601:1976 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

elementów metalowych -- Zamki bezkluczowe 

zapadkowe

6998 PN-B-94602:1976 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

elementów metalowych -- Zamki zastawkowe i 

bębenkowe rolkowo-zasuwkowe

6999 PN-B-94603:1976 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

elementów metalowych -- Zamki zastawkowe i 

bębenkowe zasuwkowe

7000 PN-B-94604:1976 wersja polska

Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

elementów metalowych -- Zamki zastawkowe i 

bębenkowe zapadkowe-zasuwkowe

7001 PN-B-94609:1974 wersja polska
Okucia budowlane -- Zamki drzwiowe wpuszczane do 

elementów aluminiowych -- Wymagania i badania

7002 PN-B-94700:1985 wersja polska Okucia budowlane -- Kłódki

7003 PN-B-94701:1999 wersja polska
Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur 

spustowych okrągłych

7004 PN-B-94702:1999 wersja polska
Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych

7005 PN-B-95130:1952 wersja polska Konstrukcje dachowe drewniane -- Klasyfikacja

7006 PN-C-04202:1949 wersja polska
Pobieranie próbek i badanie smoły dachowej oraz 

lepiku smołowego

7007 PN-C-04607:1993 wersja polska
Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody

7008 PN-C-12606:1965 wersja polska
Półporcelanowe wyroby sanitarne "Porsanit" -- 

Wspólne wymagania i badania techniczne

7009 PN-C-12620:1965 wersja polska
Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne -- 

Umywalki

7010 PN-C-12625:1965 wersja polska
Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne -- 

Pisuary

7011 PN-C-12630:1965 wersja polska
Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne -- 

Bidety

7012 PN-C-73001:1996 wersja polska
Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych -- 

Wymagania i badania



7013 PN-C-81802:2002 wersja polska Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz

7014 PN-C-81913:1998 wersja polska Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

7015 PN-C-81914:2002 wersja polska Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

7016 PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 wersja polska Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

7017 PN-C-81914:1998 wersja polska Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

7018 PN-C-89047:1984 wersja polska

Wyroby z tworzyw sztucznych -- Badanie odporności 

na przyspieszone starzenie w sztucznych warunkach 

klimatycznych wyrobów przeznaczonych na płaszcze 

osłonowe kanałowych systemów sieci 

ciepłowniczych instalowanych w ziemi

7019 PN-C-89203:1981 wersja polska
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)

7020 PN-C-89203:1967 wersja polska
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu

7021 PN-C-89203:1962 wersja polska
Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur 

kanalizacyjnych -- Wymagania montażowe

7022 PN-C-89205:1980 wersja polska
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)

7023 PN-C-89205:1967 wersja polska
Rury kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku 

winylu

7024 PN-C-89206:2005 wersja polska
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U)

7025 PN-C-89206:1988 wersja polska
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu)

7026 PN-C-89219-1:1998 wersja polska

Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i 

kanalizacyjne z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) -- Wymagania ogólne

7027 PN-C-89219-2:1998 wersja polska

Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i 

kanalizacyjne z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) -- Wymagania dotyczące rur

7028 PN-C-89219-3:1998 wersja polska

Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i 

kanalizacyjne z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) -- Wymagania dotyczące kształtek

7029 PN-C-89219-4:1998 wersja polska

Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i 

kanalizacyjne z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) -- Metody badań

7030 PN-C-89440:1993 wersja polska

Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań 

wewnętrznych budynków -- Minimalne wymagania 

techniczne

7031 PN-D-56177:1988 wersja polska

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna -- Prasy 

jednowkładowe krótkotaktowe -- Sprawdzanie 

dokładności

7032 PN-D-56256:1988 wersja polska
Obrabiarki do drewna -- Polewarki lakieru -- 

Sprawdzanie dokładności

7033 PN-E-62:1938 wersja polska
Wskazówki współpracy architekta i elektryka przy 

wykonywaniu urządzeń elektrycznych w budynkach

7034 PN-E-01005:1990 wersja polska Technika świetlna -- Terminologia



7035 PN-E-01005:1990/Ap1:2004 wersja polska Technika świetlna -- Terminologia

7036 PN-E-01005:1964 wersja polska
Technika świetlna -- Podstawowe pojęcia -- Wielkości 

i jednostki

7037 PN-E-02033:1984 wersja polska Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

7038 PN-E-02033:1984/Az2:2003 wersja polska Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

7039 PN-E-02033:1968 wersja polska Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

7040 PN-E-02034:1971 wersja polska

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, 

przemysłowych, kolejowych i portowych oraz 

dworców i środków transportu publicznego

7041 PN-E-02035:1984 wersja polska
Urządzenia elektroenergetyczne -- Oświetlenie 

elektryczne obiektów energetycznych

7042 PN-E-02035:1973 wersja polska
Urządzenia elektroenergetyczne -- Oświetlenia 

elektryczne obiektów energetycznych

7043 PN-E-02560:1978 wersja polska Osprzęt urządzeń piorunochronnych -- Podział

7044 PN-E-02560:1968 wersja polska

Osprzęt ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych -- Podział i budowa symboli 

klasyfikacyjnych

7045 PN-E-04222:1988 wersja polska
Liczniki indukcyjne energii elektrycznej -- Badania 

odbiorcze

7046 PN-E-04222:1975 wersja polska
Liczniki indukcyjne energii elektrycznej -- Wymagania 

i próby odbiorcze

7047 PN-E-04300:1988 wersja polska

Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 

1000 V w budynkach -- Badania techniczne przy 

odbiorach

7048 PN-E-04500:1993 wersja polska
Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze -- 

Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe

7049 PN-E-04500:1974 wersja polska
Osprzęt sieci elektroenergetycznych -- Powłoki 

ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane

7050 PN-E-04500:1960 wersja polska
Osprzęt sieci elektrycznych -- Ochronne owłoki 

cynkowe

7051 PN-E-04500:1950 wersja polska Próba odbiorcza ocynkowania sprzętu sieci trakcyjnej

7052 PN-E-05003:1955 wersja polska
Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych -- 

Przepisy ogólne

7053 PN-E-05003-01:1986 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Wymagania ogólne

7054 PN-E-05003-02:1986 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Ochrona podstawowa

7055 PN-E-05003-03:1989 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Ochrona obostrzona

7056 PN-E-05003-04:1992 wersja polska
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- 

Ochrona specjalna

7057 PN-E-05009-01:1991 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

7058 PN-E-05009-02:1991 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Terminologia

7059 PN-E-05009-03:1991 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ustalenie ogólnych charakterystyk

7060 PN-E-05009-41:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona 

przeciwporażeniowa



7061 PN-E-05009-42:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego

7062 PN-E-05009-43:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym

7063 PN-E-05009-45:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona 

przed spadkiem napięcia

7064 PN-E-05009-46:1993 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie 

i łączenie

7065 PN-E-05009-47:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- 

Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym

7066 PN-E-05009-51:1993 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Postanowienia wspólne

7067 PN-E-05009-53:1993 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura łączeniowa i sterownicza

7068 PN-E-05009-54:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Uziemienia i przewody ochronne

7069 PN-E-05009-56:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa

7070 PN-E-05009-61:1993 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

7071 PN-E-05009-443:1993 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona 

przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi

7072 PN-E-05009-473:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym

7073 PN-E-05009-482:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa

7074 PN-E-05009-537:1992 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Aparatura łączeniowa i sterownicza -- Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia

7075 PN-E-05009-701:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 

natryskowy

7076 PN-E-05009-702:1991 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Baseny pływackie (niecki basenowe)



7077 PN-E-05009-704:1991 wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych

7078 PN-E-05009-705:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 

ogrodniczych

7079 PN-E-05009-708:1991 wersja polska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach 

wypoczynkowych

7080 PN-E-05010:1991 wersja polska
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych

7081 PN-E-05020:1956 wersja polska
Urządzenia elektroenergetyczne -- Wyznaczanie 

obciążalności szyn sztywnych

7082 PN-E-05021:1955 wersja polska
Urządzenia elektroenergetyczne -- Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli

7083 PN-E-05022:1957 wersja polska

Urządzenia elektroenergetyczne -- Zabezpieczenia 

nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach 

odbiorczych

7084 PN-E-05033:1994 wersja polska

Wytyczne do instalacji elektrycznych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprzewodowanie

7085 PN-E-06300-15:1975 wersja polska

Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i 

podobnego -- Wymagania i badania podstawowe -- 

Wytrzymałość na narażenia mechaniczne

7086 PN-E-06300-19:1983 wersja polska

Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i 

podobnego -- Wymagania i badania podstawowe -- 

Wytrzymałość na żar

7087 PN-E-06504:1993 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

energii czynnej prądu przemiennego klasy 0,5, 1 i 2

7088 PN-E-06504:1987 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

energii czynnej klasy 0,5 1 i 2 -- Wymagania i badania

7089 PN-E-06504:1974 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

energii czynnej -- Wymagania i badania

7090 PN-E-06504:1970 wersja polska
Liczniki indukcyjne energii elektrycznej czynnej oraz 

energii biernej -- Wymagania i badania

7091 PN-E-06504:1964 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 1-

fazowe -- Wymagania i badania techniczne

7092 PN-E-06506:1997 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

energii biernej klasy 3

7093 PN-E-06506:1986 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

energii biernej klasy 3 -- Wymagania i badania

7094 PN-E-06506:1975 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

trójfazowe energii biernej -- Wymagania i badania

7095 PN-E-06506:1965 wersja polska

Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki indukcyjne 

trójfazowe energii czynnej i energii biernej -- 

Ogólnwe wymagania techniczne i badania



7096 PN-E-06513:1997 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki ze wskaźnikiem 

mocy maksymalnej klasy 1

7097 PN-E-06513:1987 wersja polska
Liczniki energii elektrycznej -- Liczniki maksymalne -- 

Wymagania i badania

7098 PN-E-08228-01:1990 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody akumulacyjne -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Wymagania i badania

7099 PN-E-08228-01:1988 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody zbiornikowe -- Bezpieczeństwo 

użytkowania

7100 PN-E-08228-02:1993 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody akumulacyjne -- Metody badań 

cech funkcjonalnych

7101 PN-E-08228-04:1993 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody akumulacyjne -- Postanowienia 

uzupełniające

7102 PN-E-08236-01:1992 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody przepływowe -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Wymagania i badania

7103 PN-E-08236-04:1992 wersja polska

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody przepływowe -- Postanowienia 

uzupełniające

7104 PN-E-77006:1974 wersja polska

Elektryczne przyrządy grzejne powszechnego użytku -- 

Ogrzewacze wody i warniki -- Wspólne wymagania i 

badania

7105 PN-E-77006:1965 wersja polska

Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne oporowe -- 

Ogrzewacze wody -- Wymagania i badania 

techniczne

7106 PN-E-77006:1953 wersja polska
Elektryczne przyrządy grzejne oporowe -- Warunki 

elektryczne

7107 PN-E-88004:1974 wersja polska Liczniki energii elektrycznej -- Wymiary gabarytowe

7108 PN-E-92000:1952 wersja polska Szczudła żelbetowe dwudeskowe

7109 PN-E-93502:1958 wersja polska
Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów 

instalacji elektrycznych

7110 PN-F-78101:1968 wersja polska Okucia meblowe -- Uchwyty -- Wymagania i badania

7111 PN-F-78105:1962 wersja polska Okucia meblowe -- Zasuwki wierzchnie

7112 PN-F-78240:1963 wersja polska Okucia meblowe -- Zawiasy splatane taśmowe

7113 PN-F-78240:1954 wersja polska Okucia meblowe -- Zawiasy taśmowe

7114 PN-F-78246:1952 wersja polska
Zawiasy do sedesu -- Komplet -- Wymagania 

techniczne

7115 PN-F-78247:1955 wersja polska Okucia meblowe -- Zawiasy krótkie proste

7116 PN-F-78250:1965 wersja polska
Okucia meblowe -- Zawiasy -- Wymagania i badania 

techniczne

7117 PN-F-78256:1954 wersja polska
Okucia meblowe -- Gniazdka do podpórek 

przestawne do półek

7118 PN-F-78257:1954 wersja polska Okucia meblowe -- Uchwyty do luster

7119 PN-F-78260:1954 wersja polska Okucia meblowe -- Złącza zaczepowe do łóżek

7120 PN-F-78265:1952 wersja polska
Okucia meblowe -- Złącza śrubowe wpuszczane -- 

Wymagania techniczne

7121 PN-F-78269:1954 wersja polska Okucia meblowe -- Złącze śrubowe kryte



7122 PN-F-78270:1963 wersja polska

Okucia meblowe -- Zameczki wierzchnie i 

wpuszczane, blaszki zaczepowe i klucze -- 

Wymagania i badania techniczne
7123 PN-F-78272:1963 wersja polska Okucia meblowe -- Zameczki wierzchnie

7124 PN-F-78274:1963 wersja polska Okucia meblowe -- Klucze do zameczków meblowych

7125 PN-F-78502:1954 wersja polska Okucia meblowe -- Ślizgacze do mebli

7126 PN-F-94023:1993 wersja polska

Maszyny biurowe -- Maszyny do kopiowania -- 

Minimum informacji, które powinny zawierać karty 

danych technicznych

7127 PN-G-02320:1985 wersja polska
Wiertnictwo -- Cementy i zaczyny cementowe do 

cementowania w otworach wiertniczych

7128 PN-G-02600:1996 wersja polska
Ochrona pracy w górnictwie -- Oświetlenie 

podziemnych wyrobisk zakładów górniczych

7129 PN-G-02600:1983 wersja polska
Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk 

górniczych

7130 PN-G-02600:1973 wersja polska
Oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk 

górniczych -- Podstawowe wymagania i badania

7131 PN-G-14100:1997 wersja polska
Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe -- 

Beton natryskowy -- Wymagania i badania

7132 PN-H-04006:1981 wersja polska
Analiza chemiczna stali i staliwa -- Pobieranie i 

przygotowanie próbek z wyrobów

7133 PN-H-04006:1965 wersja polska
Analiza chemiczna stali i staliwa -- Pobieranie i 

przygotowywanie próbek z wyrobów

7134 PN-H-04308:1984 wersja polska
Stal -- Pobieranie próbek do badań własności 

mechanicznych

7135 PN-H-04308:1975 wersja polska

Pobieranie i przygotowanie próbek do badania 

własności mechanicznych stalowych wyrobów 

hutniczych

7136 PN-H-04308:1965 wersja polska

Pobieranie odcinków próbnych i przygotowanie 

próbek do badań własności mechanicznych 

stalowych wyrobów hutniczych
7137 PN-H-11002:1952 wersja polska Dolomit hutniczy spieczony

7138 PN-H-74002:1982 wersja polska Żeliwne rury kanalizacyjne

7139 PN-H-74002:1975 wersja polska Żeliwne rury kanalizacyjne

7140 PN-H-74002:1959 wersja polska Żeliwne rury kanalizacyjne -- Prostki jednokielichowe

7141 PN-H-74002:1951 wersja polska
Żeliwne rury kanalizacyjne -- Prostki jednokielichowe 

typu zwykłego

7142 PN-H-74085:1963 wersja polska Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe

7143 PN-H-74100:1952 wersja polska
Żeliwne rury ciśnieniowe -- Uproszczenia rysunkowe i 

schematyczne

7144 PN-H-74109:1992 wersja polska

Rury z żeliwa sferoidalnego -- Wykładzina z zaprawy 

cementowej nakładanej odśrodkowo -- Badanie 

składu świeżo nałożonej zaprawy
7145 PN-H-74500:1955 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Żeliwne rury żebrowe

7146 PN-H-74501:1955 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Części łączące do żeliwnych 

rur żebrowych

7147 PN-H-74502:1955 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Żeliwne rury żebrowe i 

części łączące -- Warunki techniczne

7148 PN-H-75001:1975 wersja polska Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane

7149 PN-H-75001:1970 wersja polska Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane

7150 PN-H-75001:1963 wersja polska Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane

7151 PN-H-75001:1955 wersja polska Zlewy kuchenne żeliwne emaliowane

7152 PN-H-75003:1965 wersja polska Zmywaki kuchenne żeliwne emaliowane



7153 PN-H-75010:1979 wersja polska Zlewozmywaki żeliwne emaliowane

7154 PN-H-75010:1975 wersja polska Zlewozmywaki żeliwne emaliowane

7155 PN-H-75010:1970 wersja polska Zlewozmywaki żeliwne emaliowane

7156 PN-H-75010:1965 wersja polska Zlewozmywaki żeliwne emaliowane

7157 PN-H-75010:1957 wersja polska Zmywaki żeliwne emaliowane

7158 PN-H-75070:1982 wersja polska Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane

7159 PN-H-75070:1975 wersja polska Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane

7160 PN-H-75070:1970 wersja polska Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane

7161 PN-H-75070:1964 wersja polska Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane

7162 PN-H-75070:1957 wersja polska Wanny kąpielowe -- Żeliwne emaliowane

7163 PN-H-75071:1964 wersja polska
Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane -- Komplet 

przelewowo-spustowy

7164 PN-H-75115:1975 wersja polska Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana

7165 PN-H-75115:1964 wersja polska
Żeliwne odlewy sanitarne -- Emaliowana miska 

ustępowa stopowa

7166 PN-H-75115:1955 wersja polska
Żeliwne odlewy sanitarne -- Emaliowana miska 

ustępowa stopowa

7167 PN-H-75120:1980 wersja polska Żeliwne płuczki ustępowe

7168 PN-H-75120:1974 wersja polska Żeliwne płuczki ustępowe

7169 PN-H-75120:1956 wersja polska Żeliwne płuczki ustępowe

7170 PN-H-75121:1956 wersja polska
Żeliwne płuczki ustępowe -- Armatura pływakowa -- 

Zawory

7171 PN-H-75122:1956 wersja polska
Żeliwne płuczki ustępowe -- Armatura pływakowa -- 

Dźwignie

7172 PN-H-75123:1956 wersja polska
Żeliwne płuczki ustępowe -- Armatura pływakowa -- 

Pływak

7173 PN-H-75124:1956 wersja polska Żeliwne płuczki ustępowe -- Uszczelka

7174 PN-H-75209:1981 wersja polska Syfony żeliwne kanalizacyjne -- Wymagania i badania

7175 PN-H-75209:1957 wersja polska Syfony żeliwne kanalizacyjne -- Warunki techniczne

7176 PN-H-75210:1957 wersja polska
Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 

mm

7177 PN-H-75210:1950 wersja polska Syfon zlewowy 50 mm

7178 PN-H-75211:1950 wersja polska Syfon zlewowy 50/45 stopni

7179 PN-H-75212:1950 wersja polska Syfon zlewowy 50/67 stopni

7180 PN-H-75213:1950 wersja polska Syfon zlewowy 50/90 stopni

7181 PN-H-75215:1981 wersja polska
Syfony żeliwne kanalizacyjne -- Syfony zlewowe 

kielichowe

7182 PN-H-75215:1957 wersja polska
Syfony zlewowe kielichowe żeliwne o średnicy 50 

mm

7183 PN-H-75215:1950 wersja polska Syfon zlewowy z kielichem o średnicy 50 mm

7184 PN-H-75216:1950 wersja polska Syfoy zlewowy z kileichem 50/45 stopni

7185 PN-H-75217:1950 wersja polska Syfoy zlewowy z kileichem 50/67 stopni

7186 PN-H-75218:1950 wersja polska Syfoy zlewowy z kileichem 50/90 stopni

7187 PN-H-75219:1955 wersja polska Syfon klozetowy z kielichem 100/45 stopni

7188 PN-H-75220:1955 wersja polska Syfon klozetowy z kielichem 100/70 stopni

7189 PN-H-75221:1964 wersja polska
Żeliwne rury kanalizacyjne -- Syfony ustępowe do 

misek stopowych

7190 PN-H-75222:1961 wersja polska Syfon wannowy nadstropowy żeliwny

7191 PN-H-75223:1957 wersja polska
Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 

mm

7192 PN-H-75224:1977 wersja polska Żeliwny syfon wannowy nadstropowy

7193 PN-H-75225:1964 wersja polska Syfony żeliwne kanalizacyjne -- Korki rewizyjne



7194 PN-H-75225:1957 wersja polska
Syfony żeliwne kanalizacyjne -- Korek rewizyjny R 

3/4"

7195 PN-H-75231:1954 wersja polska Umywalki żeliwne prostokątne

7196 PN-H-75232:1954 wersja polska Umywalki żeliwne prostokątne -- Wspornik

7197 PN-H-75250:1980 wersja polska Piece łazienkowe węglowe -- Podstawy

7198 PN-H-75250:1972 wersja polska Podstawy do węglowych pieców kąpielowych

7199 PN-H-75250:1964 wersja polska
Żeliwne odlewy sanitarne -- Podstawy wo węglowych 

pieców kapielowych

7200 PN-H-75250:1955 wersja polska
Żeliwne odlewy sanitarne -- Podstawy wo węglowych 

pieców kapielowych

7201 PN-H-75251:1979 wersja polska Piece łazienkowe węglowe -- Cylindry

7202 PN-H-75251:1964 wersja polska Piece kąpielowe węglowe -- Cylindry ocynkowane

7203 PN-H-75300:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki do mycia zbiorowego -

- Warunki techniczne

7204 PN-H-75301:1975 wersja polska
Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia 

zbiorowego

7205 PN-H-75301:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe 

wolnostojące -- Zespoły

7206 PN-H-75302:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Zespoły

7207 PN-H-75303:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Zespoły

7208 PN-H-75311:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto dwumiejscowe ze 

spustem dwustronie zamknięte

7209 PN-H-75312:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto trzymiejscowe ze 

spustem dwustronie zamknięte

7210 PN-H-75313:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto dwumiejscowe bez 

spustu jednostronie otwarte

7211 PN-H-75314:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto dwumiejscowe ze 

spustem jednostronie otwarte

7212 PN-H-75315:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto trzymiejscowe bez 

spustu jednostronie otwarte

7213 PN-H-75316:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto trzymiejscowe ze 

spustem jednostronie otwarte

7214 PN-H-75317:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Koryto trzymiejscowe 

dwustronie otwarte

7215 PN-H-75318:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki wolnostojace -- 

Podstawa

7216 PN-H-75319:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Wspornik

7217 PN-H-75320:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe 

wolnostojące -- Wpsornik

7218 PN-H-75321:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Wspornik

7219 PN-H-75322:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Wspornik przewodu wodnego

7220 PN-H-75323:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Uchwyt

7221 PN-H-75324:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Odpływ podwójny

7222 PN-H-75325:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Mydelniczka

7223 PN-H-75326:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Ścianka zamknięta



7224 PN-H-75327:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Ścianka lewa

7225 PN-H-75328:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Ścianka prawa

7226 PN-H-75329:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe ścienne -- 

Ścianka środkowa

7227 PN-H-75330:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Listwa końcowa 505

7228 PN-H-75331:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Listwa końcowa 1035

7229 PN-H-75332:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Listwa końcowa 1040 z zakładką

7230 PN-H-75333:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Listwa środkowa 500 z zakładką

7231 PN-H-75334:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki dwuszeregowe 

wolnostojące -- Listwa środkowa 950 z zakładką

7232 PN-H-75335:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalki szeregowe i 

dwuszeregowe -- Uszczelka

7233 PN-H-75340:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Zespół

7234 PN-H-75341:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Miska

7235 PN-H-75342:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Podstawa

7236 PN-H-75343:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Kolumna

7237 PN-H-75344:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Głowica

7238 PN-H-75345:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Syfon

7239 PN-H-75346:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Drzwiczki

7240 PN-H-75347:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Rączka

7241 PN-H-75348:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Wspornik

7242 PN-H-75349:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Łącznik 

przelewowy

7243 PN-H-75350:1954 wersja polska
Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Łącznik 

sitka

7244 PN-H-75351:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Uszczelka

7245 PN-H-75352:1954 wersja polska Umywalki żeliwne -- Umywalka okrągła -- Korek

7246 PN-H-77050:1956 wersja polska
Żeliwne odlewy handlowe -- Armatura piecowo-

kuchenna -- Warunki techniczne

7247 PN-H-77054:1952 wersja polska Sprzęt piecowy i kuchenny

7248 PN-H-83109:1982 wersja polska Żeliwo szare -- Próba statyczna zginania

7249 PN-H-83109:1975 wersja polska
Żeliwo szare -- Badania wytrzymałościowe -- Próba 

statyczna zginania

7250 PN-H-83109:1963 wersja polska
Badania wytrzymałościowe żeliwa szarego -- Próba 

statyczna zginania

7251 PN-H-83130-00:1981 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Podział

7252 PN-H-83130-00:1975 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Wymagania i badania



7253 PN-H-83130:1969 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Wymagania techniczne

7254 PN-H-83130:1963 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Wymagania techniczne

7255 PN-H-83130-01:1981 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Ogólne 

wymagania i badania

7256 PN-H-83130-01:1975 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne człony S

7257 PN-H-83130-02:1975 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Człony 

SA

7258 PN-H-83130-05:1989 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Człony 

TA

7259 PN-H-83130-06:1981 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Złączka

7260 PN-H-83130-06:1975 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Złączka

7261 PN-H-83130-07:1981 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korek

7262 PN-H-83130-08:1981 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korki 

przelotowe

7263 PN-H-83130-08:1975 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korek

7264 PN-H-83130-09:1981 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Uszczelka

7265 PN-H-83130-10:1975 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korki 

przelotowe

7266 PN-H-83130-12:1975 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Uszczelka

7267 PN-H-83131:1969 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Człony

7268 PN-H-83131:1963 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Człony

7269 PN-H-83131-01:1990 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Ogólne 

wymagania i badania

7270 PN-H-83131-02:1991 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe 

odlewane

7271 PN-H-83131-08:1992 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe 

odlewane -- Uszczelki

7272 PN-H-83131-09:1992 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe 

odlewane -- Korki i złączki

7273 PN-H-83132:1969 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Złączka

7274 PN-H-83132:1963 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Złączki

7275 PN-H-83133:1969 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korek

7276 PN-H-83133:1963 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korek

7277 PN-H-83134:1969 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korki 

przelotowe

7278 PN-H-83134:1963 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Korki 

przelotowe

7279 PN-H-83135:1969 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- 

Uszczelka



7280 PN-H-83135:1963 wersja polska Centralne ogrzewanie -- Grzejniki żeliwne -- Uszczelki

7281 PN-H-83136:1970 wersja polska Kotły grzewcze -- Nazwy i określenia

7282 PN-H-83137:1972 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Jednostka 

powierzchni ogrzewalnej

7283 PN-H-83137:1971 wersja polska
Centralne ogrzewanie -- Grzejniki -- Jednostka 

powierzchni ogrzewalnych

7284 PN-H-97053:1971 wersja polska
Ochrona przed korozją -- Malowanie konstrukcji 

stalowych -- Ogólne wytyczne

7285 PN-I-57001:1950 wersja polska
Betoniarki wolnospadowe okresowe -- Normalne 

pojemności o obliczanie wydajności

7286 PN-K-80050:1953 wersja polska
Podsypka pod tory kolejowe -- Kruszywo mineralne 

łamane

7287 PN-K-80051:1953 wersja polska Podsypka pod tory kolejowe -- Żwir

7288 PN-K-80052:1953 wersja polska Podsypka pod tory kolejowe -- Pospółka

7289 PN-M-02810:1970 wersja polska
Klasyfikacja i znakowanie narzędzi do obróbki 

kamienia -- Dział K

7290 PN-M-06502:1961 wersja polska
Elektryczne dźwigi pionowe -- Udźwigi i prędkości 

jazdy

7291 PN-M-34452:1999 wersja polska
Kotły grzewcze -- Kotły grzewcze na paliwa stałe z 

cyklicznym zasypem paliwa -- Wymagania i badania

7292 PN-M-34507:2002 wersja polska Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

7293 PN-M-35350:1993 wersja polska
Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i 

średniotemperaturowe -- Wymagania i badania

7294 PN-M-35350:1987 wersja polska
Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe -- 

Wymagania i badania

7295 PN-M-35811:1988 wersja polska
Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe -- 

Regulatory temperatury wody

7296 PN-M-40010:1973 wersja polska
Grzejnictwo promiennikowe -- Podział, nazwy i 

określenia

7297 PN-M-40129:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe prostokątne -- Zespoły

7298 PN-M-40130:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe prostokątne -- Rama

7299 PN-M-40131:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe prostokątne -- Pokrywa

7300 PN-M-40132:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe -- Wąs

7301 PN-M-40133:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe -- Gałka

7302 PN-M-40134:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe -- Języczek

7303 PN-M-40135:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe kwadratowe -- Zespół

7304 PN-M-40136:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe kwadratowe -- Rama

7305 PN-M-40137:1953 wersja polska Drzwiczki wycierowe kwadratowe -- Pokrywa

7306 PN-M-40142:1986 wersja polska
Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń 

grzewczych

7307 PN-M-40150:1958 wersja polska
Osprzęt piecowy i kuchenny -- Żeliwne zbiorniki do 

podgrzewania wody

7308 PN-M-40200:1978 wersja polska
Piece łazienkowe węglowe -- Ogólne wymagania i 

badania

7309 PN-M-40200-01:1988 wersja polska
Piece łazienkowe na paliwo stałe -- Wymagania i 

badania

7310 PN-M-40200-02:1988 wersja polska Piece łazienkowe na paliwo stałe -- Podstawy

7311 PN-M-40200-03:1988 wersja polska Piece łazienkowe na paliwo stałe -- Zbiorniki

7312 PN-M-40301:1987 wersja polska
Gazowe grzejniki wody przepływowej -- Wymagania i 

badania

7313 PN-M-40301:1972 wersja polska
Gazowe grzejniki wody przepływowej -- Ogólne 

wymagania i badania



7314 PN-M-40301:1969 wersja polska
Gazowe grzejniki wody przepływowej -- Ogólne 

wymagania i badania

7315 PN-M-40301:1965 wersja polska
Gazowe grzejniki wody przepływowej -- Wymagania i 

badania techniczne

7316 PN-M-40303:1986 wersja polska
Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego 

i turystycznego -- Podział

7317 PN-M-40303:1977 wersja polska
Aparaty gazowe użytku domowego, komunalnego i 

turystycznego -- Podział

7318 PN-M-40304-00:1978 wersja polska
Wyposażenie aparatów gazowych użytku 

domowego, komunalnego i turystycznego -- Podział

7319 PN-M-40304-02:1979 wersja polska

Wyposażenie aparatów gazowych użytku 

domowego, komunalnego i turystycznego -- Zawory 

iglicowe -- Wymagania i badania

7320 PN-M-42085:1989 wersja polska
Roboty przemysłowe -- Interfejsy -- Wymagania 

techniczne

7321 PN-M-42250:1998 wersja polska Maszyny i urządzenia budowlane -- Klasyfikacja

7322 PN-M-43010:1970 wersja polska Wentylatory -- Pomiary charakterystyk na stoiskch

7323 PN-M-45001:1984 wersja polska Dźwigi elektryczne -- Parametry podstawowe

7324 PN-M-45001:1970 wersja polska
Dźwigi elektryczne -- Określenia, podział, symbole i 

główne parametry

7325 PN-M-45001:1961 wersja polska
Elektryczne dźwigi pionowe -- Podział, nazwy, 

określenia i oznaczenia

7326 PN-M-45006:1989 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwignice -- Wymagania 

ogólne dotyczące mechanizmów napędowych

7327 PN-M-45012:1981 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Symbole graficzne

7328 PN-M-45014:1989 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Wymagania dotyczące napędu dźwigu

7329 PN-M-45014:1981 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwignice, wciągarki 

dźwigów elektrycznych

7330 PN-M-45015:1989 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Obliczenia lin, łańcuchów i tarcz ciernych

7331 PN-M-45015:1981 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwignice -- Liny 

dźwigów elektrycznych

7332 PN-M-45022:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi osobowe i 

szpitalne -- Powierzchnia użytkowa podłogi kabiny

7333 PN-M-45026:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwignice -- Paszport 

dźwigów elektrycznych

7334 PN-M-45027:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Szyby, maszynownie i linownie

7335 PN-M-45028:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Urządzenia bezpieczeństwa

7336 PN-M-45029:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Wyposażenie elektryczne

7337 PN-M-45030:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Badania w czasie produkcji i montażu

7338 PN-M-45031:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Wymagania ogólne

7339 PN-M-45032:1982 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi -- Wymagania 

specjalne dla dźwigów hydraulicznych



7340 PN-M-45040:1997 wersja polska Dźwigi -- Dźwigi elektryczne -- Terminologia

7341 PN-M-45040:1989 wersja polska
Technika bezpieczeństwa -- Dźwigi elektryczne -- 

Terminologia

7342 PN-M-45043:1997 wersja polska Dźwigi -- Klasyfikacja

7343 PN-M-45360:1992 wersja polska
Dźwigi osobowe elektryczne -- Parametry, wymiary 

podstawowe oraz wytyczne projektowe

7344 PN-M-45360:1975 wersja polska
Dźwigi elektryczne osobowe -- Parametry 

podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne

7345 PN-M-45360:1971 wersja polska

Dźwigi elektryczne osobowe i ich szyby i 

maszynownie -- Parametry podstawowe oraz 

wytyczne konstrukcyjne
7346 PN-M-45360:1963 wersja polska Dźwigi elektryczne osobowe -- Szyby i kabiny

7347 PN-M-45360:1951 wersja polska
Dźwigi elektryczne osobowe -- Główne wymiary 

szybów i kabin

7348 PN-M-45361:1971 wersja polska

Dźwigi elektryczne szpitalne ich szyby i maszynownie -

- Parametry podstawowe oraz wytyczne 

konstrukcyjne
7349 PN-M-45361:1963 wersja polska Dźwigi elektryczne szpitalne -- Szyby i kabiny

7350 PN-M-45362:1987 wersja polska
Dźwigi towarowe małe, elektryczne -- Parametry, 

wymiary podstawowe oraz wytyczne projektowe

7351 PN-M-45362:1971 wersja polska

Dźwigi elektryczne towarowe małe, ich szyby i 

maszynownie -- Parametry podstawowe oraz 

wytyczne konstrukcyjne

7352 PN-M-45362:1963 wersja polska Dźwigi elektryczne towarowe małe -- Szyby i kabiny

7353 PN-M-45362:1951 wersja polska
Dźwigi elektryczne towarowe małe -- Główne 

wymiary szybów i kabin

7354 PN-M-45363:1992 wersja polska
Dźwigi towarowe elektryczne -- Parametry i wymiary 

podstawowe

7355 PN-M-45363:1973 wersja polska

Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe i towarowe -- 

Kabiny, szyby i maszynownie -- Parametry 

podstawowe oraz wytyczne projektowania

7356 PN-M-45363:1963 wersja polska
Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe -- Szyby i 

kabiny

7357 PN-M-45363:1951 wersja polska
Dźwigi elektryczne towarowo-osobowe i towarowe -- 

Główne wymiary szybów i kabin

7358 PN-M-45365:1954 wersja polska Dźwigi elektryczne -- Klocki przeciwwagowe żeliwne

7359 PN-M-45900:1978 wersja polska
Dźwignice -- Sygnały porozumiewawcze w ruchu 

dźwignic

7360 PN-M-45900:1971 wersja polska Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic

7361 PN-M-47044:1986 wersja polska
Mosty napędowe do maszyn budowlanych -- 

Wymagania

7362 PN-M-47045-01:1973 wersja polska Wibratory do masy betonowej -- Podział

7363 PN-M-47045-02:1973 wersja polska Wibratory pogrążalne -- Parametry podstawowe

7364 PN-M-47047:1986 wersja polska
Maszyny do robót budowlanych -- Przekładnie 

hydrokinetyczne -- Wymagania

7365 PN-M-47049:1988 wersja polska Mosty napędowe do maszyn budowlanych -- Badania

7366 PN-M-47060-00:1978 wersja polska Kafary -- Podział

7367 PN-M-47060-01:1978 wersja polska Kafary -- Ogólne wymagania i badania

7368 PN-M-47060-01:1971 wersja polska Kafary -- Podział

7369 PN-M-47060-02:1978 wersja polska Kafary -- Rury formownicze



7370 PN-M-47063:1972 wersja polska
Kafary do formowania pali w gruncie -- Rury 

obsadowe

7371 PN-M-47075-01:1971 wersja polska Młoty kafarowe -- Podział

7372 PN-M-47075-02:1971 wersja polska
Młoty kafarowe wciagarkowe -- Parametry 

podstawowe

7373 PN-M-47075-05:1971 wersja polska
Młoty kafarowe wciagarkowe -- Ogólne wymagania i 

badania

7374 PN-M-47075-08:1978 wersja polska
Młoty kafarowe wibroudarowe (wibromłoty) -- 

Ogólne wymagania i badania

7375 PN-M-47080-01:1971 wersja polska Betonowanie -- Podział

7376 PN-M-47080-03:1975 wersja polska Betonowanie -- Ogólne wymagania i badania

7377 PN-M-47085-01:1972 wersja polska Betoniarki -- Podział

7378 PN-M-47085-02:1972 wersja polska Betoniarki -- Parametry podstawowe

7379 PN-M-47090-01:1971 wersja polska Dozowniki składników masy betonowej -- Podział

7380 PN-M-47090-03:1973 wersja polska
Dozowniki składników masy betonowej -- Ogólne 

wymagania i badania

7381 PN-M-47095-03:1973 wersja polska
Stalowe zasobniki cementu i kruszywa -- Ogólne 

wymagania i badania

7382 PN-M-47120:1978 wersja polska
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych -- 

Giętarki do rur instalacyjnych -- Podział

7383 PN-M-47120-01:1971 wersja polska Giętarki do rur -- Podział

7384 PN-M-47155-01:1971 wersja polska Agregaty tynkarskie -- Podział

7385 PN-M-47160-01:1971 wersja polska Mieszarki do zapraw -- Podział

7386 PN-M-47170-01:1971 wersja polska Pompy do zapraw -- Podział

7387 PN-M-47205-01:1971 wersja polska Agregaty grzewcze -- Podział

7388 PN-M-47205-03:1972 wersja polska
Agregaty grzewcze na paliwa ciekłe -- Ogólne 

wymagania i badania

7389 PN-M-47205-04:1972 wersja polska
Agregaty grzewcze na paliwa ciekłe do podgrzewania 

powietrza -- Wymagania i badania

7390 PN-M-47205-05:1972 wersja polska
Agregaty grzewcze na paliwa ciekłe do podgrzewania 

wody -- Wymagania i badania

7391 PN-M-47205-06:1972 wersja polska
Agregaty grzewcze na paliwa ciekłe do wytwarzania 

pary -- Wymagania i badania

7392 PN-M-47211:1968 wersja polska Kafary -- Ogólne wymagania i badania

7393 PN-M-47212:1968 wersja polska Wibromłoty -- Ogólne wymagania i badania

7394 PN-M-47251:1986 wersja polska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Dopuszczalny 

poziom dźwięku i metody badań

7395 PN-M-47300:1990 wersja polska
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 

surowego -- Podział i terminologia

7396 PN-M-47300:1975 wersja polska

Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 

surowego -- Podział, określenia i symbole 

klasyfikacyjne
7397 PN-M-47305-00:1978 wersja polska Młoty kafarowe -- Podział

7398 PN-M-47305-02:1978 wersja polska
Młoty kafarowe wciągarkowe, bezprowadnicowe -- 

Parametry podstawowe

7399 PN-M-47305-06:1978 wersja polska
Młoty kafarowe wciągarkowe, bezprowadnicowe -- 

Ogólne wymagania i badania

7400 PN-M-47311:1970 wersja polska Betoniarki -- Ogólne wymagania i badania

7401 PN-M-47335:1992 wersja polska Betoniarki

7402 PN-M-47335-00:1979 wersja polska Betoniarki -- Podział

7403 PN-M-47335-01:1979 wersja polska Betoniarki -- Parametry podstawowe

7404 PN-M-47335-02:1980 wersja polska Betoniarki -- Ogólne wymagania i badania



7405 PN-M-47340-00:1979 wersja polska Betonownie -- Podział

7406 PN-M-47340-02:1980 wersja polska Betonownie -- Ogólne wymagania i badania

7407 PN-M-47345-00:1980 wersja polska
Dozowniki składników mieszanki betonowej -- 

Podział

7408 PN-M-47345-02:1980 wersja polska
Dozowniki składników mieszanki betonowej -- 

Ogólne wymagania i badania

7409 PN-M-47350:1984 wersja polska
Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogólne 

wymagania i badania

7410 PN-M-47361-00:1976 wersja polska Wibratory do zagęszczania betonów -- Podział

7411 PN-M-47361-01:1976 wersja polska
Wibratory do zagęszczania betonów -- Wibratory 

pogrążalne -- Parametry podstawowe

7412 PN-M-47361-04:1976 wersja polska
Wibratory do zagęszczania betonów -- Wibratory 

pogrążalne -- Wymagania i badania

7413 PN-M-47365:1976 wersja polska Pompy do masy betonowej -- Podział

7414 PN-M-47371-01:1975 wersja polska

Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej -

- Środki transportu kołowego specjalistyczne -- 

Podział

7415 PN-M-47455:1980 wersja polska Agregaty grzewcze do robót budowlanych -- Podział

7416 PN-M-47456:1980 wersja polska
Agregaty grzewcze do robót budowlanych na paliwa 

ciekłe -- Ogólne wymagania i badania

7417 PN-M-47500:1975 wersja polska

Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 

wykończeniowych -- Podział, określenia i symbole 

klasyfikacyjne

7418 PN-M-47501:1981 wersja polska
Zacieraczki do betonu -- Ogólne wymagania i 

badania

7419 PN-M-47512:1971 wersja polska
Zacieraczki do betonu -- Ogólne wymagania i 

badania

7420 PN-M-47540-00:1981 wersja polska Agregaty tynkarskie -- Podział i określenia

7421 PN-M-47540-01:1981 wersja polska Agregaty tynkarskie -- Ogólne wymagania i badania

7422 PN-M-47545-00:1981 wersja polska Mieszarki do zapraw -- Podział i określenia

7423 PN-M-47545-01:1981 wersja polska Mieszarki do zapraw -- Ogólne wymagania i badania

7424 PN-M-47560-00:1981 wersja polska Pompy do zapraw tynkarskich -- Podział i określenia

7425 PN-M-47560-01:1981 wersja polska
Pompy do zapraw tynkarskich -- Ogólne wymagania i 

badania

7426 PN-M-47601:1970 wersja polska Agregaty tynkarskie -- Ogólne wymagania i badania

7427 PN-M-47611:1969 wersja polska Mieszarki do zapraw -- Ogólne wymagania i badania

7428 PN-M-47620:1984 wersja polska
Osadzaki pośredniego działania -- Wymagania i 

badania bezpieczeństwa

7429 PN-M-47621:1968 wersja polska Pompy do zapraw -- Ogólne wymagania i badania

7430 PN-M-47801:1969 wersja polska Agregaty grzewcze -- Ogólne wymagania i badania

7431 PN-M-47850:1990 wersja polska

Deskowania dla budownictwa monolitycznego -- 

Deskowania uniwersalne -- Terminologia, podział i 

główne elementy składowe

7432 PN-M-47900-00:1978 wersja polska
Rusztowania stojące, metalowe robocze -- 

Określenia, podział i główne parametry

7433 PN-M-47900-1:1996 wersja polska
Rusztowania stojące metalowe robocze -- 

Określenia, podział i główne parametry



7434 PN-M-47900-01:1978 wersja polska

Rusztowania stojące, metalowe robocze -- 

Rusztowania stojakowe z rur stalowych -- Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja

7435 PN-M-47900-2:1996 wersja polska
Rusztowania stojące metalowe robocze -- 

Rusztowania stojakowe z rur

7436 PN-M-47900-02:1978 wersja polska

Rusztowania stojące, metalowe robocze -- 

Rusztowania ramowe -- Ogólne wymagania i badania 

oraz eksploatacja

7437 PN-M-47900-3:1996 wersja polska
Rusztowania stojące metalowe robocze -- 

Rusztowania ramowe

7438 PN-M-47900-03:1978 wersja polska
Rusztowania stojące, metalowe robocze -- Złącza -- 

Ogólne wymagania i badania

7439 PN-M-47900-4:1996 wersja polska Rusztowania stojące metalowe robocze -- Złącza

7440 PN-M-48045-01:1975 wersja polska Zbiorniki do lepiszcz bitumicznych -- Podział

7441 PN-M-48050-01:1971 wersja polska Suszarki kruszywa -- Podział

7442 PN-M-48050-03:1972 wersja polska Suszarki kruszywa -- Ogólne wymagania i badania

7443 PN-M-48055-01:1971 wersja polska Otaczarki kruszywa -- Podział

7444 PN-M-48055-03:1972 wersja polska Otaczarki kruszywa -- Ogólne wymagania i badania

7445 PN-M-48090:1996 wersja polska

Rusztowania stalowe z elementów składanych do 

budowy mostów -- Wymagania i badania przy 

odbiorze zmontowanych rusztowań

7446 PN-M-52001-01:1973 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze suche -- Nazwy, 

określenia i podział

7447 PN-M-52001-02:1973 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze suche, odpylacze 

grawitacyjne -- Nazwy, określenia, podział i symbole

7448 PN-M-52001-03:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Odpylacze suche, odpylacze 

cyklonowe suche -- Nazwy, określenia, podział i 

symbole

7449 PN-M-52001-04:1974 wersja polska

Instalacje odpylające -- Odpylacze cyklonowe 

bateryjne suche -- Nazwy, określenia, podział i 

symbole

7450 PN-M-52001-05:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze multicyklonowe 

suche -- Nazwy, określenia, podział i symbole

7451 PN-M-52001-08:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze tkaninowe suche -- 

Nazwy, określenia, podział i symbole

7452 PN-M-52001-09:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze elektrostatyczne 

suche -- Nazwy, określenia, podział i symbole

7453 PN-M-52002-02:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Odpylacze mokre -- 

Odpylacze natryskowe -- Nazwy, określenia, podział i 

symbole

7454 PN-M-52002-03:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Odpylacze mokre -- 

Odpylacze cyklonowe mokre -- Nazwy, określenia, 

podział i symbole

7455 PN-M-52002-04:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze wirnikowe mokre -- 

Nazwy, określenia, podział i symbole

7456 PN-M-52002-05:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze mokre 

uderzeniowe -- Nazwy, określenia, podział i symbole



7457 PN-M-52002-08:1974 wersja polska
Instalacje odpylające -- Odpylacze elektrostatyczne 

mokre -- Nazwy, określenia, podział i symbole

7458 PN-M-52003-01:1973 wersja polska
Instalacje odpylające -- Urządzenia pomocnicze -- 

Nazwy, określenia i podział

7459 PN-M-52003-03:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Urządzenia pomocnicze -- 

Urządzenia do prowadzenia gazu -- Nazwy, 

określenia i podział

7460 PN-M-52003-04:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Urządzenia pomocnicze -- 

Urządzenia do odbioru pyłu -- Nazwy, określenia i 

podział

7461 PN-M-52003-05:1973 wersja polska

Instalacje odpylające -- Urządzenia pomocnicze -- 

Urządzenia do transportu pyłu -- Nazwy, określenia i 

podział

7462 PN-M-52012:1985 wersja polska Odpylacze mokre -- Typy i podstawowe parametry

7463 PN-M-52013:1985 wersja polska Odpylacze inercyjne suche -- Wymagania

7464 PN-M-52014:1985 wersja polska
Odpylacze inercyjne suche -- Typy i podstawowe 

parametry

7465 PN-M-52030:1992 wersja polska
Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów 

-- Terminologia

7466 PN-M-53552:1977 wersja polska
Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych -

- Naczynia odpowietrzające i osadnikowe

7467 PN-M-54304:1970 wersja polska
Liczniki mechaniczne i elektromechaniczne -- Ogólne 

wymagania i badania

7468 PN-M-54823:1962 wersja polska
Gazomierze miechowe na niskie ciśnienie -- Główne 

wymiary

7469 PN-M-54823:1953 wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe na niskie 

ciśnienia -- Główne wymiary

7470 PN-M-54824:1964 wersja polska Łączniki proste do gazomierzy miechowych

7471 PN-M-54824:1958 wersja polska Gazomierze miechowe -- Łączniki proste

7472 PN-M-54825:1963 wersja polska Uszczelki łączników do gazomierzy miechowych

7473 PN-M-54825:1958 wersja polska Gazomierze miechowe -- Uszczelki do łączników

7474 PN-M-54826:1963 wersja polska Nakrętki łączników do gazomierzy miechowych

7475 PN-M-54826:1958 wersja polska Gazomierze miechowe -- Nakrętki do łączników

7476 PN-M-54827:1963 wersja polska Łączniki redukcyjne do gazomierzy miechowych

7477 PN-M-54827:1959 wersja polska Gazomierze miechowe -- Łączniki redukcyjne

7478 PN-M-54828:1959 wersja polska
Gazomierze miechowe na średnie i wysokie ciśnienie -

- Główne wymiary

7479 PN-M-54829:1960 wersja polska Gazomierze miechowe -- Zasady oznaczenia liczydeł

7480 PN-M-54830:1963 wersja polska Łącznik mimośrodowy do gazomierzy miechowych

7481 PN-M-54832:1979 wersja polska Gazomierze miechowe -- Wymagania i badania

7482 PN-M-54832:1971 wersja polska Gazomierze miechowe -- Wymagania i badania

7483 PN-M-54832-01:1992 wersja polska Gazomierze -- Ogólne wymagania i badania

7484 PN-M-54832-01:1992/Az1:1995 wersja polska Gazomierze -- Ogólne wymagania i badania

7485 PN-M-54832-02:1992 wersja polska Gazomierze miechowe -- Wymagania i badania

7486 PN-M-54832-02:1992/Az1:1995 wersja polska Gazomierze miechowe -- Wymagania i badania

7487 PN-M-54832-03:1992 wersja polska Gazomierze turbinowe -- Wymagania i badania

7488 PN-M-54832-4:1994 wersja polska Gazomierze rotorowe -- Wymagania i badania

7489 PN-M-54840:1979 wersja polska
Gazomierze miechowe z króćcami gwintowanymi -- 

Części złączne



7490 PN-M-54840:1971 wersja polska
Gazomierze miechowe z króćcami gwintowanymi -- 

Części złączne

7491 PN-M-54863:1954 wersja polska
Wodomierze -- Wodomierze skrzydełkowe do 

przewodów poziomych -- Główne wymiary

7492 PN-M-54869:1954 wersja polska

Wodomierze -- Wodomierze śrubowe w obudowie 

zamkniętej do przewodów poziomych -- Główne 

wymiary
7493 PN-M-54870:1988 wersja polska Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika

7494 PN-M-54870:1976 wersja polska Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika

7495 PN-M-54870:1964 wersja polska
Wodomierze śrubowe (młynkowe) z poziomą osią 

wirnika

7496 PN-M-54900:1988 wersja polska Wodomierze -- Terminologia

7497 PN-M-54900:1967 wersja polska Wodomierze -- Nazwy i określenia

7498 PN-M-54901-00:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Wymagania i badania

7499 PN-M-54901-00:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Wymagania i badania

7500 PN-M-54901:1959 wersja polska
Wodomierze skrzydłowe -- Uszczelki ze skóry do 

łączników

7501 PN-M-54901-01:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Osadniki

7502 PN-M-54901-01:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Osadniki

7503 PN-M-54901-02:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Przedłużacze

7504 PN-M-54901-02:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Przedłużacze

7505 PN-M-54901-03:1992 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Łączniki

7506 PN-M-54901-03:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Łączniki

7507 PN-M-54901-03:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Łączniki

7508 PN-M-54901-04:1992 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Nakrętki do łączników

7509 PN-M-54901-04:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Nakrętki do łączników

7510 PN-M-54901-04:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Nakrętki do łączników

7511 PN-M-54901-05:1988 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Uszczelki

7512 PN-M-54901-05:1976 wersja polska
Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych -- 

Uszczelki

7513 PN-M-54902:1959 wersja polska Wodomierze skrzydełkowe -- Łączniki proste

7514 PN-M-54903:1959 wersja polska Wodomierze skrzydełkowe -- Łączniki redukcyjne

7515 PN-M-54904:1959 wersja polska Wodomierze skrzydełkowe -- Nakrętki do łączników

7516 PN-M-54905:1959 wersja polska Wodomierze skrzydełkowe -- Przedłużacz

7517 PN-M-54906:1988 wersja polska Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej

7518 PN-M-54906:1976 wersja polska
Wodomierze skrzydełkowe do przewodów 

poziomych dla wody zimnej

7519 PN-M-54906:1969 wersja polska
Wodomierze skrzydełkowe do przewodów 

poziomych dla wody zimnej



7520 PN-M-54906:1964 wersja polska
Wodomierze skrzydełkowe do przewodów 

poziomych dla wody zimnej

7521 PN-M-54906:1960 wersja polska
Wodomierze skrzydełkowe do przewodów 

poziomych

7522 PN-M-54907:1988 wersja polska Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika

7523 PN-M-54907:1970 wersja polska Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika

7524 PN-M-54907:1963 wersja polska
Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią 

wirnika

7525 PN-M-54908:1988 wersja polska Wodomierze sprzężone

7526 PN-M-54908:1976 wersja polska Wodomierze sprzężone

7527 PN-M-54908:1966 wersja polska Wodomierze sprzężone

7528 PN-M-54909:1988 wersja polska Łączniki kołnierzowe do wodomierzy

7529 PN-M-54909:1966 wersja polska Łączniki kołnierzowe do wodomierzy

7530 PN-M-54910:1991 wersja polska
Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w połączeniach wodociągowych

7531 PN-M-54910:1982 wersja polska
Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w instalacji wodociągowej

7532 PN-M-54910:1967 wersja polska
Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w instalacji wodociągowej

7533 PN-M-54911:1988 wersja polska Wodomierze hydrantowe

7534 PN-M-54911:1968 wersja polska Wodomierze hydrantowe

7535 PN-M-54912:2015-10 wersja polska

Elementy złączne do wodomierzy -- Złączki do 

wodomierzy i konsole do wodomierzy -- Wymagania 

i badania

7536 PN-M-59620:1987 wersja polska
Narzędzia do obróbki skrawaniem -- Wiertła kręte do 

muru i betonu z chwytem walcowym

7537 PN-M-69772:1987 wersja polska
Spawalnictwo -- Klasyfikacja wadliwości złączy 

spawanych na podstawie radiogramów

7538 PN-M-69772:1974 wersja polska
Spawalnictwo -- Klasyfikacja wadliwości złączy 

doczołowych na podstawie radiogramów

7539 PN-M-73228:1987 wersja polska

Napędy i sterowania hydrauliczne -- Cylindry z 

tłoczyskiem jednostronnym - szereg 16 MPa średni i 

szereg 25 MPa -- Tolerancje

7540 PN-M-74011:1974 wersja polska
Armatura przemysłowa i sieci domowej -- Przyłącza 

kielichowe z gwintem walcowym -- Wymiary

7541 PN-M-74011:1954 wersja polska
Armatura rurociągów -- Przyłącza kielichowe z 

gwintem walcowym -- Wymiary

7542 PN-M-74087:1973 wersja polska
Armatura przemysłowa -- Zdroje wodociągowe na 

ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

7543 PN-M-74091:1989 wersja polska
Armatura przemysłowa -- Hydranty nadziemne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa

7544 PN-M-74091:1971 wersja polska
Armatura przemysłowa -- Hydranty nadziemne na 

ciśnienie nominalne 10 kG/cm2

7545 PN-M-74092:1989 wersja polska
Armatura przemysłowa -- Hydranty podziemne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa

7546 PN-M-74092:1977 wersja polska Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

7547 PN-M-74092:1971 wersja polska
Armatura przemysłowa -- Hydranty podziemne na 

ciśnienie nominalne 10 kG/cm2

7548 PN-M-75001:1976 wersja polska Armatura sieci domowej -- Wymagania i badania

7549 PN-M-75001:1968 wersja polska Armatura sieci domowej -- Wymagania i badania



7550 PN-M-75001:1963 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Wymagania i badania 

techniczne

7551 PN-M-75001:1959 wersja polska Armatura sieci domowej -- Warunki techniczne

7552 PN-M-75002:2016-10 wersja polska
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego 

ogrzewania -- Wymagania ogólne i badania

7553 PN-M-75002:2012 wersja polska
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego 

ogrzewania -- Wymagania i badania

7554 PN-M-75002:1985 wersja polska
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- 

Wymagania i badania

7555 PN-M-75003:1990 wersja polska
Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne 

wymagania i badania

7556 PN-M-75005:1977 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe proste

7557 PN-M-75005:1966 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe proste mosiężna na wodę gorącą 

i parę o ciśniniu nominalnym do 10 kG/cm2

7558 PN-M-75005:1958 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory zaporowe proste mosiężna na parę o ciśniniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Zestawienie

7559 PN-M-75006:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe proste żeliwne na wodę gorącą i 

parę o ciśniniu nominalnym do 10 kG/cm2

7560 PN-M-75007:1977 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe skośne

7561 PN-M-75007:1966 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę gorącą 

i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2

7562 PN-M-75007:1959 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe skośne 

mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Zestawienie

7563 PN-M-75008:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2

7564 PN-M-75009:1991 wersja polska
Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- 

Zawory regulacyjne -- Wymagania i badania

7565 PN-M-75009:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory mosiężne proste z 

podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o 

ciśnieniu do 10 kg -- Zestawienie

7566 PN-M-75010:1990 wersja polska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i 

badania

7567 PN-M-75011:1990 wersja polska

Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- 

Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 

nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe



7568 PN-M-75011:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory kątowe mosiężne 

z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o 

ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- Zestawienie

7569 PN-M-75012:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawór odpowietrzający

7570 PN-M-75013:1981 wersja polska Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome

7571 PN-M-75013:1970 wersja polska Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome

7572 PN-M-75013:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome 

mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Zestawienie

7573 PN-M-75014:1992 wersja polska
Armatura sanitarna -- Regulatory strumienia -- 

Wymagania ogólne

7574 PN-M-75015:1992 wersja polska
Armatura sanitarna -- Powłoki elektrolityczne Ni-Cr -- 

Wymagania ogólne

7575 PN-M-75016:1992 wersja polska
Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- 

Zawory grzejnikowe

7576 PN-M-75016:1971 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory grzejnikowe z podwójną regulacją

7577 PN-M-75019:2016-10 wersja polska

Armatura instalacji wodociągowych i centralnego 

ogrzewania -- Wymagania szczegółowe i badania 

dotyczące zaworów regulacyjnych instalacji 

centralnego ogrzewania

7578 PN-M-75020:1993 wersja polska

Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie 

mieszające (wielkość nominalna 1/2) PN 10 -- 

Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara) -- 

Ogólne wymagania techniczne

7579 PN-M-75025:1966 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory proste mosiężne na wodę gorącą i parę o 

ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- Korpusy

7580 PN-M-75025:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory proste mosiężne 

na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Korpusy

7581 PN-M-75026:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe proste żeliwne na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Korpusy

7582 PN-M-75027:1966 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe skośne mosiężne na wodę gorącą 

i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Korpusy

7583 PN-M-75027:1959 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe skośne 

mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Korpusy

7584 PN-M-75028:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe skośne żeliwne na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Korpusy



7585 PN-M-75029:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory proste mosiężne z 

podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o 

ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- Korpusy

7586 PN-M-75030:1970 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome -

- Korpusy

7587 PN-M-75031:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory kątowe mosiężne 

z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o 

ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- Korpusy

7588 PN-M-75041:1977 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Głowice zaworów przelotowych

7589 PN-M-75041:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Zawory przelotowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Głowice

7590 PN-M-75041:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe na 

wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Głowice

7591 PN-M-75042:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwojną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Głowice

7592 PN-M-75046:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe na 

wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Korpusy głowic

7593 PN-M-75047:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwójną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Korpusy głowic

7594 PN-M-75048:1970 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome -

- Pokrywy

7595 PN-M-75048:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome 

na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Pokrywy

7596 PN-M-75051:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe na 

wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Wrzeciona

7597 PN-M-75052:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwójną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Wrzeciona

7598 PN-M-75055:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Grzybki

7599 PN-M-75056:1970 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome -

- Grzybki

7600 PN-M-75056:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome 

na parę i wodę gorącą o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Grzybki

7601 PN-M-75060:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwójną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Zakrętki dociskowe

7602 PN-M-75061:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwójną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Osłony głowic



7603 PN-M-75062:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Dławiki

7604 PN-M-75063:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Nakrętki kapturowe z gwintem metrycznym

7605 PN-M-75064:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory na wodę gorącą i 

parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm2 -- 

Nakrętki kapturowe z gwintem rurowym

7606 PN-M-75066:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwojną 

regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu 

nominalnym do 10 kG/cm2 -- Złączki wkrętne

7607 PN-M-75067:1964 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Zawór spustowy R 1/4 

cala

7608 PN-M-75067:1959 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Zawór spustowy R 1/4 

cala

7609 PN-M-75068:1969 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Korki R 1/4 

cala

7610 PN-M-75068:1959 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Korek R 

1/4 cala

7611 PN-M-75078:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory zaporowe na 

wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 

kG/cm2 -- Kółka ręczne żeliwne

7612 PN-M-75079:1958 wersja polska

Armatura sieci domowej -- Zawory z podwójną 

regulacją na wodę gorącą i parę -- Kółka ręczne z 

tłoczywa termoutwardzalnego

7613 PN-M-75100-01:1993 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne hałasu 

emitowanego przez urządzenia i wyposażenie 

stosowane w instalacjach wodociągowych -- Metoda 

pomiaru

7614 PN-M-75100-02:1993 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne hałasu 

emitowanego przez urządzenia i wyposażenie 

stosowane w instalacjach wodociągowych -- Warunki 

montażu i pracy zaworów wypływowych

7615 PN-M-75100-03:1993 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne hałasu 

emitowanego przez urządzenia i wyposażenie 

stosowane w instalacjach wodociągowych -- Warunki 

montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń

7616 PN-M-75100-04:1993 wersja polska

Akustyka -- Badania laboratoryjne hałasu 

emitowanego przez urządzenia i wyposażenie 

stosowane w instalacjach wodociągowych -- Warunki 

montażu i pracy urządzeń specjalnych

7617 PN-M-75101:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Zespoły

7618 PN-M-75102:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Korpusy

7619 PN-M-75103:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Głowice

7620 PN-M-75104:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Korpusy głowic



7621 PN-M-75105:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Trzpienie z grzybkami

7622 PN-M-75106:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Uszczelki głowic

7623 PN-M-75107:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Podkładki trzpieni

7624 PN-M-75108:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Uszczelki trzpieni

7625 PN-M-75109:1973 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

przelotowy podtynkowy

7626 PN-M-75109:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znalowe -- Uchwyty

7627 PN-M-75110:1979 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe wydłużone

7628 PN-M-75110:1973 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne wydłużone

7629 PN-M-75110:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

czerpalne znakowe -- Uszczelki grzybków

7630 PN-M-75111:1979 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

umywalkowy stojący

7631 PN-M-75111:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

umywalkowy stojący

7632 PN-M-75111:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

umywalkowy stojący mosiężny -- Zestawienie

7633 PN-M-75112:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

skośny

7634 PN-M-75112:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawóry 

skośne mosiężne -- Zestawienie

7635 PN-M-75113:1979 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór z 

ruchomą wylewką

7636 PN-M-75113:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór z 

ruchomą wylewką

7637 PN-M-75113:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

mosiężny z ruchomą wylewką -- Zestawienie

7638 PN-M-75114:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

umywalkowe i zlewozmywakowe

7639 PN-M-75114:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

zlewozmywakowa i umywalkowa

7640 PN-M-75114:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

zmywakowa mosiężne -- Zestawienie

7641 PN-M-75115:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe

7642 PN-M-75115:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa

7643 PN-M-75115:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe mosiężne -- Zestawienie

7644 PN-M-75116:1980 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa piecykowa

7645 PN-M-75116:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa piecykowa

7646 PN-M-75116:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa piecykowa mosiężna -- Zestawienie



7647 PN-M-75117:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

natryskowa

7648 PN-M-75117:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria z 

natryskiem stałym

7649 PN-M-75118:1980 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące

7650 PN-M-75118:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące

7651 PN-M-75119:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe stojące

7652 PN-M-75119:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa

7653 PN-M-75120:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Armatura 

toaletowa -- Głowice

7654 PN-M-75120:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Głowice

7655 PN-M-75121:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa -- Natrysk ręczny

7656 PN-M-75121:1960 wersja polska

Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe mosiężne -- Natrysk ręczny -- Wymiary 

główne

7657 PN-M-75122:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa -- Natrysk stały

7658 PN-M-75122:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe mosiężne -- Natrysk stały

7659 PN-M-75123:1974 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Armatura 

toaletowa -- Głowice suwakowe

7660 PN-M-75123:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Armatura 

toaletowa -- Głowice suwakowe

7661 PN-M-75124:1974 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna

7662 PN-M-75125:1975 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

umywalkowe stojące kryte

7663 PN-M-75126:1977 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

umywalkowe stojące jednootworowe

7664 PN-M-75130:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

umywalkowy stojący mosiężny -- Korpus

7665 PN-M-75131:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

skośne mosiężne -- Korpusy

7666 PN-M-75132:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawór 

mosiężny z ruchomą wylewką -- Korpus

7667 PN-M-75133:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

zmywakowa mosiężna -- Korpus

7668 PN-M-75134:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe mosiężne -- Korpus

7669 PN-M-75135:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa piecykowa mosiężna -- Korpus

7670 PN-M-75136:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Korpusy głowic

7671 PN-M-75137:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Wrzeciona



7672 PN-M-75138:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Grzybki

7673 PN-M-75139:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Uszcelki grzybków

7674 PN-M-75140:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Dławik

7675 PN-M-75141:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Wkład czworokątny

7676 PN-M-75142:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Uchwyty

7677 PN-M-75144:1980 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Wylewki 

ruchome

7678 PN-M-75144:1975 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Wylewki 

ruchome

7679 PN-M-75144:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Wylewki 

ruchome

7680 PN-M-75144:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

mosiężne -- Wylewki ruchome

7681 PN-M-75145:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Bateria 

wannowa -- Sitko natrysku stałego

7682 PN-M-75145:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie 

wannowe moziężne -- Sitko natrysku stałego

7683 PN-M-75147:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Mieszacze 

natryskowe

7684 PN-M-75150:1976 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Natrysk 

dźwigniowy

7685 PN-M-75152:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Złączka 

mosiężna do wlutowania

7686 PN-M-75153:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Nakrętka 

kołnierzowa znalowa

7687 PN-M-75154:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Nakrętka 

kapturowa mosiężna

7688 PN-M-75157:1968 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Uszczelki 

fibrowe pierścieniowe płaskie

7689 PN-M-75157:1960 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Uszczelki i 

podkładki fibrowe okragłe

7690 PN-M-75160:1991 wersja polska
Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów 

elastycznych

7691 PN-M-75160:1963 wersja polska
Złączki do węży gumowych -- Dwuzłączki płaskie na 

ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

7692 PN-M-75161:1991 wersja polska Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych

7693 PN-M-75161:1963 wersja polska
Złączki do węży gumowych -- Końcówki z wpustem 

na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

7694 PN-M-75162:1963 wersja polska
Złączki do węży gumowych -- Końcówki z wypustem 

na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

7695 PN-M-75163:1963 wersja polska
Złączki do węży gumowych -- Nakrętki kapturowe 

skrzydełkowe

7696 PN-M-75164:1963 wersja polska Złączki do węży gumowych -- Uszczelki

7697 PN-M-75165:1963 wersja polska
Końcówki wylotowe do węży gumowych na ciśnienie 

nominalne do 10 kG/cm2

7698 PN-M-75166:1992 wersja polska
Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki 

do grzejników



7699 PN-M-75166:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- 

Złączki do grzejników

7700 PN-M-75167:1970 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- 

Przedłużacze

7701 PN-M-75171:1969 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Spusty do 

umywalek, zlewów i zmywaków

7702 PN-M-75172:1969 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Spust do 

zbiorników płuczących

7703 PN-M-75173:1972 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfony umywalkowe

7704 PN-M-75174:1972 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfony pisuarowe

7705 PN-M-75175:1972 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Komplet przelewowo-spustowy

7706 PN-M-75176:1973 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura toaletowa -- 

Zawory spłukujące

7707 PN-M-75177:1973 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura toaletowa -- 

Zawory kątowe

7708 PN-M-75178-00:1985 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Wymagania i badania

7709 PN-M-75178-00:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Wymagania i badania

7710 PN-M-75178-01:1989 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Syfon do umywalki

7711 PN-M-75178-01:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfony do umywalek

7712 PN-M-75178-02:1989 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Syfony do zlewów i zlewozmywaków

7713 PN-M-75178-02:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfony do zlewów i zlewozmywaków

7714 PN-M-75178-03:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfony do pisuaru

7715 PN-M-75178-04:1990 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Syfon do bidetu

7716 PN-M-75178-04:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Syfon do bidetu

7717 PN-M-75178-05:1989 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Przelewy i spusty

7718 PN-M-75178-05:1979 wersja polska
Armatura sieci domowej -- Armatura odpływowa -- 

Przelewy i spusty

7719 PN-M-75178-06:1989 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Syfon do brodzika

7720 PN-M-75178-07:1989 wersja polska
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej -- 

Syfon nadstropowy do wanien

7721 PN-M-75179:1988 wersja polska
Armatura wypływowa instalacji wodociągowej -- 

Zawory spłukujące ciśnieniowe

7722 PN-M-75180:1980 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

pływakowe

7723 PN-M-75180:1974 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

pływakowe

7724 PN-M-75192:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Nakrętki 

kapturowe skrzydełkowe

7725 PN-M-75193:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Złączki do 

węża znakowe



7726 PN-M-75198:1986 wersja polska
Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- 

Kurki stożkowe -- Wymagania i badania

7727 PN-M-75198:1983 wersja polska
Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- 

Kurki -- Wymagania i badania

7728 PN-M-75199:1988 wersja polska

Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- 

Kurki stożkowe z przyłączami kielichowymi 

gwintowymi

7729 PN-M-75200:1988 wersja polska
Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia -- 

Kurki stożkowe z przyłączami do węży

7730 PN-M-75201:1964 wersja polska
Armatura domowej sieci gazowej -- Mosiężne kurki 

przelotowe

7731 PN-M-75201:1955 wersja polska Armatura domowej sieci gazowej -- Kurki przelotowe

7732 PN-M-75202:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci gazowej -- Kurki do węży 

podwójne

7733 PN-M-75203:1955 wersja polska
Armatura domowej sieci gazowej -- Korki do węży 

pojedyncze

7734 PN-M-75204:1974 wersja polska Armatura domowej sieci gazowej -- Złączki do węży

7735 PN-M-75204:1955 wersja polska Armatura domowej sieci gazowej -- Złączki do węży

7736 PN-M-75205:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci gazowej -- Żeliwne kurki 

przelotowe

7737 PN-M-75206:1975 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe

7738 PN-M-75206:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe mosiężne

7739 PN-M-75207:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci gazowej -- Zawory 

wpływowe mosiężne -- Korpusy

7740 PN-M-75208:1975 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe ze złączką do węża

7741 PN-M-75208:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe ze złączką do węża

7742 PN-M-75209:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wypływowe ze złączką do węża -- Korpusy

7743 PN-M-75210:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe żeliwne

7744 PN-M-75211:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe żeliwne -- Korpusy

7745 PN-M-75212:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe żeliwne ze złączka do węża

7746 PN-M-75213:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe żeliwne ze złączka do węża -- Korpusy

7747 PN-M-75220:1989 wersja polska
Armatura instalacji wodociągowej -- Głowice 

wzniosowe

7748 PN-M-75220:1976 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Głowice 

wzniosowe

7749 PN-M-75220:1965 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe mosiężne i żeliwne -- Głowice



7750 PN-M-75220:1963 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

wpływowe mosiężne i żeliwne -- Głowice

7751 PN-M-75223:1967 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe

7752 PN-M-75223:1965 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe żeliwne

7753 PN-M-75224:1974 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe

7754 PN-M-75225:1965 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe żeliwne z zaworem spustowym

7755 PN-M-75226:1974 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe z zaworem spustowym

7756 PN-M-75231:1967 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe -- Korpusy

7757 PN-M-75231:1965 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe -- Korpusy

7758 PN-M-75233:1965 wersja polska

Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe żeliwne z zaworem spustowym -- 

Korpusy

7759 PN-M-75234:1978 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przepływowe kątowe

7760 PN-M-75234:1966 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Zawory 

przelotowe kątowe

7761 PN-M-75235:1967 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Kurki 

przelotowe mosiężne

7762 PN-M-75236:1967 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Kurki 

spustowe mosiężne

7763 PN-M-75237:1969 wersja polska
Armatura domowej sieci wodociągowej -- Kurki 

wypływowe

7764 PN-M-77270:1969 wersja polska
Turystyczne gazowe lampy oświetleniowe -- Ogólne 

wymagania i badania

7765 PN-M-77313:1951 wersja polska Wanienka z wylewem do kąpania dzieci ocynkowana

7766 PN-M-77427:1950 wersja polska Miski chłopskie emaliowane

7767 PN-M-77520:1950 wersja polska Komplet umywalniany

7768 PN-M-77522:1950 wersja polska Komplet umywalniany -- Dzbanek emaliowany

7769 PN-M-77545:1954 wersja polska Sprzęt sanitarny -- Wlewniki emaliowane

7770 PN-M-77560:1991 wersja polska Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane

7771 PN-M-77560:1977 wersja polska Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane

7772 PN-M-77560:1971 wersja polska Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane

7773 PN-M-77560:1955 wersja polska Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane

7774 PN-M-77561:1991 wersja polska Brodziki z blachy stalowej emaliowane

7775 PN-M-77561:1985 wersja polska Brodziki z blachy stalowej emaliowane

7776 PN-M-77561:1955 wersja polska
Wanna kapielowa dziecięca z blachy stalowej 

emaliowanej

7777 PN-M-77570:1991 wersja polska
Sprzęt gospodarstwa domowego -- Zlewozmywaki z 

blachy stalowej emaliowane

7778 PN-M-77570:1977 wersja polska
Sprzęt gospodarstwa domowego -- Zlewozmywaki z 

blachy stalowej emaliowane



7779 PN-M-77570:1965 wersja polska
Sprzęt gospodarstwa domowego -- Zlewozmywaki z 

blachy stalowej emaliowane

7780 PN-M-77630:1957 wersja polska
Sprzęt gospodarstwa domowego -- Wanienki okrągłe 

ocynkowane

7781 PN-M-77779:1950 wersja polska Uchwyty do kotłów i wanienek ocynkowanych

7782 PN-M-78010:1968 wersja polska
Transport wewnętrzny -- Drogi i otwory drzwiowe -- 

Wytyczne projektowania

7783 PN-M-80014:1971 wersja polska Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych

7784 PN-M-80014:1965 wersja polska Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych

7785 PN-M-81150:1952 wersja polska
Okucia rymarskie -- Pierścienie zgrzewane -- 

Wymagania techniczne

7786 PN-M-89100:1955 wersja polska Okucia do skrzyni -- Zawiasy

7787 PN-P-50553:1992 wersja polska Tapety w zwoikach -- Terminologia i symbole

7788 PN-P-50554:1992 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet 

przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

7789 PN-P-50555:1992 wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla gotowych tapet 

papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych

7790 PN-S-05001:1957 wersja polska Wrota garażowe -- Klasyfikacja

7791 PN-S-96035:1997 wersja polska Drogi samochodowe -- Popioły lotne

7792 PN-S-96502:1955 wersja polska
Kruszywo mineralne -- Piasek do nawierzchni 

bitumicznych

7793 PN-V-68000:2000 wersja polska

Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia 

filtrowentylacyjne do obiektów ochrony zbiorowej -- 

Wymagania ogólne
7794 PN-W-81018:1951 wersja polska Kit do zacierania

7795 PN-Z-04021-01:1989 wersja polska

Badania higieniczne -- Badania higieniczne 

materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie 

-- Postanowienia ogólne i zakres normy

7796 PN-Z-04021-02:1989 wersja polska

Badania higieniczne -- Badania higieniczne 

materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie 

-- Oznaczanie substancji szkodliwych dla zdrowia 

wydzielających się z próbek materiałów lub wyrobów 

stosowanych w budownictwie przy zastosowaniu 

komór laboratoryjnych

7797 PN-Z-04021-03:1990 wersja polska

Badania higieniczne -- Materiały i wyroby stosowane 

w budownictwie -- Oznaczanie substancji 

szkodliwych dla zdrowia wydzielających się z 

materiałów lub wyrobów do powietrza 

doświadczalnych pomieszczeń budynków

7798 PN-Z-04226-02:1992 wersja polska

Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości 

poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia 

(w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń -- 

Oznaczanie par substancji trudno lotnych, 

wydzielających się z materiałów i wyrobów 

stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy 

i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii 

gazowej z użyciem kolumn kapilarnych

7799 PN-Z-08011:1965 wersja polska
Bezpieczeństwo i higiena pracy -- Pochłaniacze 

przemysłowe -- Znakowanie


