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Przedmowa
Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 czerwca 2011 r.
W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki
1
Podrozdział 1.1, akapit (4), trzecie wyliczenie, zmienić „działalności produkcyjnej” na „działalności przemysłowej”.
2
Podrozdział 1.5, akapit (2), zmienić „gk ciężar własny na jednostkę powierzchni” na „gk ciężar własny na
jednostkę powierzchni lub na jednostkę długości”.
3
Podrozdział 5.1, akapit (5), zmienić „przenośnymi ścianami działowymi” na „przestawnymi ścianami
działowymi”.
4
Podrozdział 6.3.1.1, Tablica 6.1, w trzeciej kolumnie w drugim wierszu zmienić „sypialnie w hotelach i na
stancjach” na „sypialnie w hotelach i hostelach”.
5
Podrozdział 6.3.1.2, akapit (8), w trzech wyliczeniach zmienić „przenośnych ścian działowych” na „przestawnych ścian działowych”.
6
Podrozdział 6.4, zmienić tytuł „Obciążenia poziome ścian ograniczających i spełniających funkcje
barier” na „Obciążenia poziome ścian ograniczających i ścian działowych spełniających funkcje barier”.
7
Załącznik A, Tablica A.3, w pierwszej kolumnie zmienić:
„klejone kombninowaneN6) GL28c” na „klejone kombinowaneN6) GL28c”,
„płyta warstwowa płyta stolarska” na „płyta warstwowa i płyta stolarska”.
8
Załącznik A, Tablica A.6, w drugiej kolumnie zmienić:
„od 13 do 14,51)” na „od 13,5 do 14,51)” oraz
„od 18,0 do 19,5” na „od 18,5 do 19,5”.
9
Załącznik A, Tablica A.7, w pierwszej kolumnie zmienić:
„bentonit
w masie
utrzęsiony” na
„bentonit
w masie
zagęszczony”, oraz
„polietylen, polietylen granulowany” na „polietylen, polistyren granulowany”.
10
Załącznik A, Tablica A.8, w pierwszej kolumnie zmienić
„zboże
pełne (≤ 1 % wilgoci, jeśli nie wskazano inaczej)” na
„zboże
pełne (≤ 14 % wilgoci, jeśli nie wskazano inaczej)” oraz
w drugiej kolumnie (ciężar objętościowy tytoniu w belach) zmienić „od 3,0 do 5,0” na „od 3,5 do 5,0”.
11

Załącznik A, Tablica A.9, w pierwszej kolumnie zmienić „jajka” na „jaja, w opakowaniach zbiorczych”.
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12
Załącznik A, Tablica A.11, w pierwszej kolumnie zmienić
„węgiel brunatny
brykiety, ułożone
brykiety usypane” na
„węgiel brunatny
brykiety, usypane
brykiety, ułożone”.
13
Załącznik A, Tablica A.12, w pierwszej kolumnie zmienić:
„wieszaki i szafy” na „stelaże do składowania i szafy” oraz
„sól kuchenna
sól kamienna” na
„sól kamienna
sól kuchenna”.
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