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Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-12-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Řídicím
centru CEN 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 CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 18613:2003) byl připraven technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž
sekretariát zajiš»uje AFNOR, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 51 „Palety pro manipulaci s
materiálem“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 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 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace
následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

Direktivní požadavky na recyklaci obalových materiálů vedly k rozšíření opakovaného použití, oprav a
recyklace dřevěných palet. Tato evropská norma má v úmyslu napomoci tomuto procesu v tom, že
jejím zavedením bude maximalizována bezpečnost a životnost opravených palet. Tato norma se
rovněž široce vztahuje na nové normy o paletách a perspektivní specifikace palet.

V této normě nejsou kladeny žádné požadavky na to, aby se opravené palety podrobily zkoušení,
protože, pokud je plněna směrnice uvedená v této normě a jsou použity systémy systematických oprav
a prohlídek, pak je oprava odpovídající.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje maximální vady a poškození, která jsou dovolené předtím, než se
prostá dřevěná paleta musí opravit a definuje minimální kriteria pro opravy, která se musí použít.

Tato evropská norma je použitelná pro dřevěné prosté palety opravované komponentami na bázi
dřeva.

POZNÁMKA Maximální dovolená poškození a vady palet, které jsou popsány v této normě a v
přílohách A až D uvádějí příklady vad a poškození, které způsobují nepoužitelnost velmi používaných
palet. Pro další typy palet musí být stanovena podobná kritéria. Kritéria pro opravy poolových a
nájemných palet jsou regulovaná jejich příslušnými provozovateli/vlastníky a mohou být předmětem
licence.

-- Vynechaný text --


