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Předmluva

Tento dokument (EN 1230-1:2009) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 172 „Vláknina, papír
a lepenka“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1230-1:2001.

Vzhledem k EN 1230-1:2001 byly provedeny tyto změny:

– byl začleněn odkaz na CEN/TR 15645-1 (Poznámka v kapitole 5);

– byl zjednodušen popis vyhodnocovací stupnice pachu (11.1);

– byly provedeny redakční úpravy.

EN 1230 se skládá z těchto částí pod společným názvem Papír a lepenka určená pro styk
s poživatinami – Senzorická analýza:

– Část 1: Pach

– Část 2: Cizorodá příchuť.



Příloha A je informativní.

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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Účelem zkoušení zápachu papíru a lepenky je stanovit, zda zkoušený materiál vykazuje vlastní pach,
pokud je udržován při pokojové teplotě. Zkouška slouží pro vyhodnocování senzorické kvality papíru
a lepenky určené pro balení poživatin nebo jinak přicházející do styku s poživatinami.

POZNÁMKA Mohou se použít i jiné teplotní podmínky, než je pokojová teplota. V tom případě výsledek
není v souladu s touto evropskou normou, jejíž podmínky by se měly uvádět spolu s výsledkem.

Aby se získaly spolehlivé výsledky, měli by zkoušku provádět vybraní posuzovatelé.

Výsledek může být ovlivněn dobou, která uběhne mezi výrobou a zkoušením, a stejně tak
podmínkami skladování papíru a lepenky.

Část 2: Cizorodá příchuť (neobvyklá chuť) představuje odpovídající metodu stanovení změn v chuti
způsobené přenosem látek do zkušební látky.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí metodu zkoušení pro posouzení zápachu uvolněného vzorkem papíru
nebo lepenky. Je použitelná pro všechny druhy papíru a lepenky, včetně natíraného a/nebo
potištěného materiálu, určené pro přímý nebo nepřímý styk s poživatinami. Není použitelná pro
stanovení preferencí spotřebitele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


