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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 2758:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny



ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 Vláknina, papír a lepenka, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit 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 února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2758:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 2758:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 2758:2014 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí 70 kPa až 1 400 kPa.

Pro materiály s pevností v průtlaku rovnou nebo vyšší než 350 kPa (nebo 250 kPa pro složky
kombinovaných materiálů) je v ISO 2759[1] uvedena alternativní metoda založená na podobných
principech. Všechny složky hladké a vlnité lepenky, bez ohledu na pevnost v průtlaku, se zkouší podle
ISO 2759.

Vzhledem k přesahu mezi metodou pro zkoušení papírů a lepenek, a při neexistenci obchodních
dohod se
materiály s pevností v průtlaku pod 600 kPa zkoušejí podle této normy.

POZNÁMKA Vzhledem k rozdílům ve specifikaci přístrojů zkoušky téhož materiálu při použití postupu
podle ISO 2759 a podle této mezinárodní normy nebudou nutně dávat stejné výsledky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření pevnosti v průtlaku papíru vystaveného zvyšujícímu se
hydraulickému tlaku. Je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí od 70 kPa do 1 400 kPa.
Není určena pro složky kombinované lepenky (jako je zvlněná vrstva nebo krycí vrstva), pro něž je
vhodnější metoda uvedená v ISO 2759[1].

Neexistují-li obchodní dohody, která metoda se použije pro zkoušení materiálu, zkouší se materiál
s pevností v průtlaku pod 600 kPa podle této mezinárodní normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


