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Tobacco and tobacco products - Atmosphere for conditioning and testing

Tabac et produits du tabac - Atmosphère de conditionnement et d’essai

Tabak und Tabakerzeugnisse - Klima zum Konditionieren und Prüfen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3402:1999. Mezinárodní norma ISO 3402:1999 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3402:1999. The International
Standard ISO 3402:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 3402 (56 9506) z února 2002.
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Národní předmluva



Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ISO 3402:1999 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN ISO z února 2002 převzala ISO 3402:1999 schválením k přímému používání jako ČSN,
tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 187 zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro
klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 558:1980 zavedena v ČSN ISO 558 (03 8802) Aklimatizace a zkoušení. Standardní prostředí. Definice

ISO 4677-1 zavedena v ČSN ISO 4677-1 (03 8840) Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení. Stanovení
relativní vlhkosti. Část 1: Měření aspiračním psychrometrem

Související ČSN a právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů

Vyhláška č. 325/1997 Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), l) a m) zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů

Vyhláška č. 339/2001 Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy
kontrolních vzorků za účelem zjiš»ování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k
jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: Philip Morris ČR a.s., IČO 14803534, RNDr. Jiří Bílý

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová
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MEZINÁRODNÍ NORMA
Tabák a tabákové výrobky
-                                                                                   ISO 3402
Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení                                                            
Čtvrté vydání
                                                                                                                                      
1999-12-15

Předmluva



ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů, (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi “ISO/IEC
Directives”, 3. část.

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

Mezinárodní norma ISO 3402 byla připravena technickou komisí ISO/TC 126 Tabák a tabákové
výrobky.

Tímto čtvrtým vydáním se ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 3402:1991), které bylo nově revidováno.
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Úvod

V průběhu roků 1988 a 1989 byly ve spolupráci komisí Cooperation Centre for Scientific Research
Relative to Tobacco (CORESTA), které byly složeny ze členů skupin “Smoke” a “Technology”,
provedeny studie zaměřené na opakovatelnost a reprodukovatelnost zkoušek tabáku a tabákových
výrobků.

Tyto studie vyústily v publikování Doporučené metody CORESTA č. 21, (viz odkaz na Bibliografii [1]).

Bylo nalezeno, že v praxi je obtížné dosáhnout předchozích tolerancí relativní vlhkosti pro zkoušky
atmosféry.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje atmosféru pro kondicionaci a zkoušení vzorků tabáku a
tabákových výrobků.

Lze ji aplikovat na zkoušení tabáku, tabákových výrobků a materiálů používaných při výrobě
tabákových výrobků, pro které je nutná předchozí kondicionace. Nelze ji aplikovat v případě
zkušebních metod a zkušebních podmínek určených jinými mezinárodními normami (viz Bibliografie).

POZNÁMKA Atmosféry pro kondicionaci a zkoušení jiných tabákových výrobků (např. doutníků,
dýmkového nebo šňupacího tabáku) se mohou lišit od těch, které jsou specifikovány touto
mezinárodní normou. V případě, že to bude požadováno, budou navrženy samostatné normy.

-- Vynechaný text --


