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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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 organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.
ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrženy v souladu s pravidly danými ve směrnicích ISO/IEC, část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté  technickými  komisemi  se  rozesílají  členům  ISO  k  hlasování.  Vydání  mezinárodní  normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.



Je nutno věnovat pozornost možnosti, že některé prvky této části ISO 4046 mohou být předmětem
patentových práv. ISO nenese zodpovědnost za identifikaci jakýchkoliv nebo všech takových
patentových práv.

ISO 4046-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 6, Papír, lepenka a vlákniny.

ISO 4046-1, ISO 4046-2, ISO 4046-3, ISO 4046-4 a ISO 4046-5 ruší a nahrazují ISO 4046:1978. V této
nové řadě norem bylo definováno mnoho nových termínů od doby vydání ISO 4046:1978. Avšak řada
ISO 4046 se nemůže brát jako vyčerpávající seznam všech termínů vztahujících se k papíru, lepence a
vlákninám. Zahrnuje definice příslušných termínů, které se mohou najít v normách ISO připravených
Technickou komisí ISO/TC 6, stejně tak jako jiné definice, které podle názoru Pracovní skupiny 6 je
nutno normalizovat.

ISO 4046 se skládá z následujících částí pod společným názvem Papír, lepenka a vlákniny a souvisící
názvosloví - Slovník:

–      Část 1: Abecední rejstřík

–      Část 2: Názvosloví výroby vláknin

–      Část 3: Názvosloví výroby papíru

–      Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků

–      Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky

-- Vynechaný text --


