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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 19598:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 107 Kovové a jiné
anorganické povlaky ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické
povlaky včetně protikorozní ochrany a zkoušení koroze kovů a slitin, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19598:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 19598:2016 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky, subkomise
SC 3 Elektrolyticky vyloučené povlaky a obdobné úpravy.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Systémy bez šestimocného chromu se od systémů obsahujících šestimocný chrom liší dvojím
způsobem:

a)   nedochází u nich k samovolné regeneraci (samohojení, angl. self-healing) systému;

b)   mají vyšší odolnost proti teplotě – přes 150 °C, kdežto mezní hodnota pro systémy obsahující
šestimocný chrom nepřevyšuje 70 °C.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma platí pro elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe
a oceli pasivované bez použití šestimocného chromu. Povlaky slitin zinku obsahují nikl nebo železo
a jsou označovány jako povlaky zinek-nikl, resp. zinek-železo.

Hlavním účelem povlaků nebo povlakových systémů je chránit součásti z železa nebo oceli proti
korozi.

Tato mezinárodní norma specifikuje:

–    označení používaná pro výše uvedené povlakové systémy,

–    minimální korozní odolnost zjištěnou specifikovanými zkušebními postupy,

–    minimální požadovanou tloušťku povlaku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


