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Өмнөх үг
Энэхүү EN 13119 : 2016 стандартыг CEN/ТС 33 дугаар “Барилгын гадна фасад
болон хаалга, цонх”-ны Техникийн хороо болон Франц улсын стандартчиллын
байгууллагын
тусламжтайгаар
боловсруулсан
болно.
CEN-ийн гишүүн орнууд нь CEN/CENELEC-ийн дотоод журмын дагуу энэхүү евро
стандартыг Үндэсний стандартыг болгохдоо ямар нэгэн нэмэлт засваргүйгээр,
үндэсний стандарт болгон мөрдөх үүргийг гишүүн орон заавал биелүүлэх үүрэгтэй
байдаг.
Аль нэгэн хувилбарыг нь тухайн улс өөрийн хэл рүү орчуулан ашиглахын тулд
Европын холбооны CEN/CENELEC –ийн удирлагад албан ѐсоор мэдэгдсэний
дараа, орчуулан хэрэглэнэ. Энэхүү европын стандартын албан ѐсны хэвлэл нь
Англи, Франц, Герман хэл дээр хэвлэгдсэн.
Харин CEN-ийн гишүүн орон нь зөрчилтэй болон хуучин стандартуудыг хүчингүй
болгох үүрэгтэй.
Энэхүү EN 13119 стандартад шинэ нэр томьѐог шинэчлэн оруулсан.
Мэдээллийнхавсралтыг нэмэж тусгасан.
Энэхүү Европын стандарт нь EN 13830 “Гадна фасадны бүтээгдэхүүн”-ний
техникийн шаардлага, турших арга, бүтээгдэхүүний тодорхойлолтын цуврал
стандартуудын нэг хэсэг юм.
CEN / CENELEC-ийн дотоод журмын дагуу үндэсний стандартууд Шинэчилсэн
стандартууд болон иш татсан стандартуудын талаар CEN/CENELEC-ийн
удирдлагын төвд болон эсвэл CEN-ийн гишүүнд хандана уу.
CEN/CENELEC-ийн дүрэм, журмын дагуу дараах гишүүн улсуудын үндэсний
стандарчиллын байгууллагууд нь энэхүү Европын стандартыг үндэсний болгож,
мөрдүүлсэн байх үүрэгтэй. Үүнд: Австри, Бельги, Болгар, Хорват, Кипр, БНЧУ,
Дани, Эстони, Финлянд, Македони, Франц, ХБНГУ, Грек, Унгар, Исланд, Ирланд,
Итали, Латви, Литва, Люксембург, Малта, Нидерланд, Норвеги, Польш, Португал,
Румын, Словак, Словени, Испани, Швед, Швейцарь, Турк, Англи гэх мэт.
Энэхүү EN 13119 стандартыг Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 89 дүгээр
тогтоолын дагуу Евро стандартыг Монгол улсад нэвтрүүлэх
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвийн захиалгаар
2019 оны Барилгын салбарын стандартчиллын ажлын хөтөлбөрт тусгасны дагуу
“EGS Standard Consulting” XXK-ийн захирал, Монгол улсын зөвлөх инженер, ISOийн сургагч багш Т.Энхтуул орчуулан, хяналтыг ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг
дахь Технологийн сургуулийн Технологийн салбарын эрхлэгч, Техникийн ухааны
доктор(PhD), дэд профессор, Монгол улсын зөвлөх инженер Ж.Амгалан, “Шилэн
хийц” ХХК-ийн чанарын менежер Д.Наранчимэг нар хамтран хийсэн болно.
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СХҮТ, 2019
"Энэхүү MNS EN 13119 : 2019 стандарт нь EN 13119 : 2016 стандарттай
адилтгасан бөгөөд "CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels" хаяг дахь Европын
стандартчиллын хороо (CEN)-ны зөвшөөрлийн дагуу хувилан олшруулсан болно.
Дэлхий нийтэд Европын стандартыг ямар ч арга, хэрэгслээр хувилан олшруулах
эрх нь CEN болон түүний бүх Гишүүдэд хадгалагддаг бөгөөд Стандарт, хэмжил
зүйн газраар дамжуулан CEN-ээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр хувилан
олшруулахыг хориглоно.
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АГУУЛГА
Өмнөх үг
1

Хамрах хүрээ
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Нэр томьѐо ба тодорхойлолт
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Англи, монгол цагаан толгойн индекс
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