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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 mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

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

Je třeba upozornit na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nepřebírá odpovědnost za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

ISO 23529 byla připravena technickou komisí ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže, subkomisí SC 2,
Zkoušení a analýzy.

Touto normou se ruší a nahrazují ISO 471:1995, ISO 3383:1985, ISO 4648:1991 a ISO 4661-1:1993, z
nichž byla vytvořena a technicky revidována.
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UPOZORNĚNÍ Osoby používající tuto mezinárodní normu by měly být seznámeny s běžnou
laboratorní praxí. Účelem této normy není postihnout všechna případná rizika spojená s
jejím používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, aby učinil příslušná opatření z
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné postupy pro přípravu, měření, označování, skladování a
kondicionování pryžových zkušebních těles pro fyzikální zkoušky specifikované v jiných mezinárodních
normách, a přednostně stanovuje používané podmínky během zkoušek. Norma nezahrnuje zvláštní
podmínky pro speciální zkoušku nebo materiál nebo simulaci zvláštního klimatického prostředí.
Neuvádí ani zvláštní požadavky pro zkoušení celého výrobku.

Tato mezinárodní norma 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 vyloučení neshody mezi spotřebitelem a dodavatelem.

-- Vynechaný text --


