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Nederlands Voorwoord

n dit deel van de NEN-EN-ISO 1452-reeks zijn NEN-EN 1456 en ISO 4422-reeks geintegreerd;
het toepassingsgebied van de NEN-EN-ISO 1452-reeks is nu als volgt:
a) water mains and services buried in ground;

Vo

b) conveyance of water above ground for both outside and inside buildings;
c) buried and above ground drainage and sewerage under pressure.
Gezien de veranderingen in deze NEN-EN-ISO 1452-reeks t.o.v. NEN-EN 1456 moet rekening
worden gehouden met een overgangstermijn van drie maanden naar de nieuwe situatie.
Voor dit deel geldt:

— het hoofdstuk m.b.t. materiaal is naar deel 1 verplaatst;

— lijmverbindingen tot 500 mm zijn opgenomen;
— de DSC-proef is als alternatieve proef voor de gelering opgenomen;

or

— SDR 34.4-serie is niet meer opgenomen;

— buisklasse PN 7,5 is niet meer opgenomen;

— de bijlage m.b.t. 'fracture thougness' is niet meer opgenomen
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This European Standard was approved by CEN on 4 November 2009.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
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This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the
official versions.
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CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
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Foreword
This document (EN ISO 1452-2:2009) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 155 “Plastics
piping systems and ducting systems", the secretariat of which is held by NEN, in collaboration with Technical
Committee ISO/TC 138 "Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids".
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This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical
text or by endorsement, at the latest by June 2010, and conflicting national standards shall be withdrawn at
the latest by June 2010.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document supersedes EN 1452-2:1999, EN 1456-1:2001.
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According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following
countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
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