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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14172:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 14172:2008 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma byla připravena ve spolupráci s komisí II Mezinárodního institutu svařování
(IIW).

Tato mezinárodní norma byla revidována pomocí dokumentů připravených CEN/TC121/SC 3 během
prací na normě CEN pro obalené elektrody pro slitiny na bázi niklu a zpracované v komisi II IIW.
Klasifikace v návrhu IIW, převážně zůstaly nezměněny, ale nyní se připouští použití nepovinného
chemického označení ve tvaru široce používaného v Evropě.

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod z niklu a niklových
slitin pro ruční obloukové svařování a navařování. Norma se týká slitin, v nichž obsah niklu převyšuje
obsah dalších prvků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


