3

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 20 грудня 2019 р.
Київ
                № 457


Про прийняття національних стандартів, 
прийняття змін та поправки до національних 
стандартів


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN 13969:2019 
(EN 13969:2004, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 13970:2019 
(EN 13970:2004, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні шари, що перешкоджають проникненню водяної пари. Визначення 
та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 13984:2019 
(EN 13984:2013, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Пластикові та гумові шари, 
що перешкоджають проникненню пари. Визначення та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 14016-1:2019 
(EN 14016-1:2004, IDT)
Речовини в’яжучі для магнезитових стягувань. Каустична магнезія та хлорид магнію. Частина 1. Визначення та вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 14063-1:2019 
(EN 14063-1:2004, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Легкі заповнювачі з керамзиту, виготовлені на місці виконання робіт. Частина 1. Технічні вимоги до засипних матеріалів 
перед монтуванням
— Вперше
	

ДСТУ EN 14064-1:2019 
(EN 14064-1:2010, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Засипні матеріали з мінеральною 
ватою (MW), виготовлені на місці виконання робіт. Частина 1. Технічні вимоги 
до засипних матеріалів перед монтуванням
— Вперше
	

ДСТУ EN 14064-1:2019 
(EN 14064-1:2018, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Засипні матеріали з мінеральною 
ватою (MW), виготовлені на місці виконання робіт. Частина 1. Технічні вимоги 
до засипних матеріалів перед монтуванням
— Вперше

2. Прийняти зміни до національних стандартів, гармонізованих 
з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:

ДСТУ EN 13969:2019 
(EN 13969:2004, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 13969:2004/A1:2006, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення 
та характеристики

	

ДСТУ EN 13970:2019 
(EN 13970:2004, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 13970:2004/A1:2006, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні шари, що перешкоджають проникненню водяної пари. Визначення 
та характеристики


3. Прийняти поправку до національного стандарту, гармонізованого 
з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

1.
ДСТУ EN 14063-1:2019 
(EN 14063-1:2004, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 14063-1:2004/
AC:2006, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Легкі заповнювачі з керамзиту, виготовлені на місці виконання робіт. Частина 1. Технічні вимоги 
до засипних матеріалів 
перед монтуванням


4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор					                             Ганна ЛІСІНА

