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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/1188 

frá 14. mars 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 með því að ákvarða 

nothæfisflokka að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir 

markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE (1), einkum 1. mgr. 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Evrópustaðallinn EN 13561 um gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld var upphaflega samþykktur af Staðlasamtökum 

Evrópu (CEN) árið 2004 og honum breytt árið 2008. Staðallinn inniheldur fjóra nothæfisflokka að því er varðar 

gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld, einkum að því er varðar mótstöðu þessara vara gegn vindálagi. 

2) Flokkarnir, sem ákvarðaðir eru í staðlinum EN 13561, eru ekki fullnægjandi fyrir allar þær vörur sem nú eru fáanlegar á 

markaðnum. Nýlegustu vörurnar hafa meiri mótstöðu gegn vindálagi en fyrri vörur. Notkun núverandi flokka getur í 

sumum tilvikum haft í för með sér öryggisvandamál í tengslum við festingu varanna. 

3) Því er nauðsynlegt að bæta þremur nothæfisflokkum fyrir mótstöðu gegn vindálagi við flokkunina sem finna má í 

staðlinum EN 13561. Einnig er nauðsynlegt að aðgreina notkun flokkanna í þeim undirflokkum vara sem falla undir 

þann staðal, einkum fyrir sóltjöld með felliarmi (e. folding arm awnings), fyrir gluggatjöld til nota utanhúss úr efni sem 

leikur í láréttum stýribrautum og sóltjöld fyrir rimlaskyggni (e. pergola awnings). 

4) Í samræmi við 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 305/2011 getur annaðhvort framkvæmdastjórnin eða evrópsk staðlastofnun 

ákvarðað nothæfisflokka að því er varðar mikilvæga eiginleika byggingarvara á grundvelli endurskoðaðs umboðs sem 

framkvæmdastjórnin gefur út. Þar sem nauðsynlegt er að ákvarða viðbótarnothæfisflokka, eins fljótt og auðið er, ætti 

framkvæmdastjórnin að ákvarða nýju nothæfisflokkana. Í samræmi við 2. mgr. 27. gr. þeirrar reglugerðar á að nota þá 

flokka í samhæfðum stöðlum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi eru ákvarðaðir fyrir gluggatjöld til nota utanhúss og sóltjöld, eins og 

fram kemur í viðaukanum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 187, 12.7.2019, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2021 

frá 23. apríl 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Tafla 1 

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir gluggatjöld til nota utanhúss úr efni sem 

leikur í láréttum stýribrautum og sóltjöld fyrir rimlaskyggni 

Flokkar 0 1 2 3 

Nafnþrýstingur vinds pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 - < 110 ≥ 110 - < 170 

Öryggisþrýstingur vinds pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 - < 132 ≥ 132 - < 204 

 

Flokkar 4 5 6 

Nafnþrýstingur vinds pN (N/m2) ≥ 170 - < 270 ≥ 270 - < 400 ≥ 400 

Öryggisþrýstingur vinds pS (N/m2) ≥ 204 - < 324 ≥ 324 - < 480 ≥ 480 

Tafla 2 

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir sóltjöld með harmóníkuarmi (e. trellis arm 

awnings), sóltjöld með snúningsarmi (e. pivot arm awnings), sóltjöld með stýribraut (e. slide arm awnings), 

lóðrétt rúllugluggatjöld, lóðrétt gluggatjöld með skyggni (e. marquisolettes), sóltjöld á úthlið (e. façade 

awnings), sóltjöld fyrir þakglugga, sóltjöld fyrir sólstofu og flugnanet í glugga 

Flokkar 0 1 2 3 

Nafnþrýstingur vinds pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 - < 110 ≥ 110 

Öryggisþrýstingur vinds pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 - < 132 ≥ 132 

Tafla 3 

Nothæfisflokkar að því er varðar mótstöðu gegn vindálagi fyrir sóltjöld með felliarmi 

Flokkar 0 1 2 

Nafnþrýstingur vinds pN (N/m2) < 40 ≥ 40 - < 70 ≥ 70 

Öryggisþrýstingur vinds pS (N/m2) < 48 ≥ 48 - < 84 ≥ 84 

 


