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Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky ČSN

EN ISO 7225

07 8501

                                                                                                     idt ISO 7225:2005

Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)

Bouteilles à gaz - Étiquettes de risque (ISO 7225:2005)

Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-Kennzeichnung (ISO 7225:2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7225:2007. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7225:2007. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1089-2 (07 8500) z dubna 2003 a ČSN ISO 7225 (07 8501) z dubna
2001.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Evropská norma přejímá bez jakýchkoli úprav normu mezinárodní, která je technicky revidována a
aktualizována.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10286 (69 0008) Láhve na plyny. Terminologie*)

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - Technická pravidla

ČSN ISO 4705 (07 8516) Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

ČSN ISO 4706 (07 8517) Znovuplnitelné ocelové svařované láhve na plyny

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění

Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková
zařízení, v platném znění

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí, v platném znění

Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla k článku 4.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRA©OVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Velát

_______________

*)    Bude nahrazena ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na přepravu plynů – Terminologie.

Strana 3



EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN ISO 7225
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Květen 2007

ICS 23.020.30                                                                                                  Nahrazuje EN 1089-
2:2002

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky
(ISO 7225:2005)
Gas cylinders - Precautionary labels
(ISO 7225:2005)
 
Bouteilles à gaz - Étiquettes de risque
(ISO 7225:2005)

Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-
Kennzeichnung
(ISO 7225:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref.
č. EN ISO 7225:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Text ISO 7225:2005 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 58 „Lahve na přepravu plynů“
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7225:2007 technickou komisí



CEN/TC 23 „Lahve na přepravu plynů“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 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 listopadu 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 1089-2:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto 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,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7225:2005 byl schválen organizací CEN bez jakýchkoliv modifikací jako
EN ISO 7225:2007.
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Úvod

Tato mezinárodní norma patří do souboru norem stanovujících požadavky na označování lahví na
plyny:

–      ISO 13769 Lahve na přepravu plynů - Značení ražením;

–      ISO 7225 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky;

–      ISO 32 Lahve na přepravu plynů pro lékařské účely - Značení pro identifikaci obsahu.

Účelem používání bezpečnostních nálepek na lahvích na přepravu plynů je usnadnit identifikaci každé
lahve a jejího obsahu a upozornit na závažná nebezpečí spojená s obsahem lahve. Tyto nálepky
mohou také sloužit k podání dalších základních informací, např. názvů a chemického vzorce plynu
nebo plynné směsi, a doplňujících instrukcí týkajících se bezpečnostních opatření.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání
bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících
jeden druh plynu nebo směsi plynů. Tato mezinárodní norma neřeší nálepky na lahvích ve svazcích
ani nálepky pro svazky.

-- Vynechaný text --


