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Předmluva
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anorganické povlaky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické



povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát 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 února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12540:2000.

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1456:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 1456:2009 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je revidovanou verzí ISO 1456:2003 Kovové povlaky – Elektrolyticky
vyloučené povlaky nikl-chrom a měď nikl-chrom, do které je začleněna ISO 1458:2002 Kovové
povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu.

Dekorativní elektrolyticky vyloučené povlaky niklu s mezivrstvami mědi i bez nich a bez krycích
povlaků chromu jsou vhodné pro aplikace, při kterých lze vzniku náběhu předejít tím, že se zabrání
tření nebo manipulaci při provozu nebo že se použije jiný krycí povlak než chromový. Kromě toho jsou
vhodné pro aplikace, u nichž náběh není důležitý. Korozní odolnost závisí na typu a tloušťce povlaků.

Dekorativní elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom se používají ke zlepšení
vzhledu a korozní odolnosti průmyslových výrobků. Korozní odolnost závisí na typu a tloušťce povlaků.
Obecně platí, že vícevrstvé povlaky niklu zajišťují lepší korozní odolnost než jednovrstvé povlaky niklu
o stejné tloušťce a že chromové povlaky s mikrodiskontinuitami poskytují lepší ochranu než obyčejné
chromové povlaky.

VÝSTRAHA – Tato mezinárodní norma nemusí vyhovovat některým národním předpisům
týkajícím se ochrany zdraví a bezpečnosti a vyžaduje používání látek a/nebo postupů,
které mohou být zdraví škodlivé, pokud se neprovedou příslušná bezpečnostní opatření.



Tato mezinárodní norma nespecifikuje žádná zdravotní rizika, bezpečnostní ani ekologická
opatření  ani  předpisy  spojené  s  jejím  použitím.  Uživatelé  této  mezinárodní  normy
zodpovídají  za  stanovení  vhodných  zdravotně  nezávadných,  bezpečných  a  ekologicky
přijatelných  postupů  a  za  provedení  vhodných  opatření  k  dodržení  všech  národních
i  mezinárodních  předpisů.  Dodržení  této  mezinárodní  normy  samo o  sobě  nezbavuje
povinnosti vyhovět právním předpisům.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na dekorativní povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-
nikl-chrom, vyloučené na železe, oceli, slitinách zinku, mědi a jejích slitinách a hliníku a jeho slitinách
s cílem zajistit atraktivní vzhled a zlepšit korozní odolnost. Norma stanoví označení povlaků různých
tlouštěk a typů a poskytuje návod k výběru povlaku vhodného do provozních podmínek, kterým
výrobek s povlakem bude vystaven.

Tato mezinárodní norma nestanoví požadavky na stav povrchu podkladového kovu před vyloučením
povlaku a neplatí pro povlaky na plechu, pásu nebo drátu v dále nezpracované podobě ani pro
povlaky na závitových spojovacích součástech nebo vinutých pružinách.

Požadavky na dekorativní elektrolyticky vyloučené povlaky měď-nikl-chrom na plastech jsou
stanoveny v ISO 4525. Požadavky na povlaky niklu pro technické účely stanoví ISO 4526, na povlaky
chromu pro technické účely ISO 6158.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


