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

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (https://www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
https://www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže, subkomise SC
2 Zkoušení a analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 23529:2010), které bylo takto technicky
revidováno:

–    Vloženy kapitola 2 a kapitola 3.

–    Přidáno rozpouštědlo pryže jako kapalina pro uvolnění textilu (7.2.2.1).

–    Vložen popis přípravy nevulkanizovaných zkušebních těles (7.6).

–    Pozměněno uspořádání článků 7.3.1 a 7.3.2.

–    Vložena poznámka k článku 9.2 týkající se vhodného měřidla.

–    Změněn formát tabulky A.1, A.2, a A.3.

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


UPOZORNĚNÍ 1 – Osoby používající tuto normu by měly být obeznámeny s běžnou
laboratorní praxí. Účelem této normy není postihnout všechna případná rizika spojená
s jejím používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, aby učinil všechna příslušná
opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné
podmínky.

UPOZORNĚNÍ 2 – Určité postupy uvedené v této normě mohou zahrnovat použití nebo
uvolňování látek nebo vznik odpadů, které mohou představovat místní nebezpečí. Měly by
být uvedeny odkazy na příslušné dokumenty týkající se bezpečného nakládání
a zneškodnění po použití.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje obecné postupy pro přípravu, měření, označování, skladování
a kondicionování pryžových zkušebních těles pro fyzikální zkoušky specifikované v jiných
mezinárodních normách, a stanovuje přednostně používané podmínky během zkoušek. Norma
nezahrnuje speciální podmínky pro určitou zkoušku nebo materiál, simulaci zvláštního klimatického
prostředí, ani speciální požadavky na zkoušení celých výrobků.

Tento dokument také specifikuje požadavky na časový interval mezi zhotovením a zkoušením
zkušebních těles a výrobků z pryže. Tyto požadavky jsou nutné pro získání srovnatelných výsledků
zkoušky a minimalizaci neshod mezi odběratelem a dodavatelem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


