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Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers and their mixtures -
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Plastiques - Films thermorétractables en polyéthylène, en copolymères d'ethylène et leurs mélanges -
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Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14616:2004. Evropská norma EN ISO 14616:2004 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14616:2004. The European
Standard EN ISO 14616:2004 has the status of a Czech Standard.
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Národní předmluva

Vypracování normy
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Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 14616
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.140.10

Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu
a jejich směsi - Stanovení podélného a příčného smrštění
(ISO 14616:1997)
Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers
and their mixtures - Determination of shrinkage stress and contraction stress
(ISO 14616:1997)
 
Plastiques - Films thermorétractables
en polyéthylène, en copolymères d'ethylène
et leurs mélanges - Détermination
des contraintes de réfraction et de contraction
(ISO 14616:1997)

Kunststoffe - Wärmeschrumpf - Folien
aus Polyethylene/Ethylen Copolymeren und
deren
Mischungen - Bestimmung der
Schrumpfspannung
und Kontaktions Spannung
(ISO 14616:1997)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lucemburska, Litevska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 



CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref.
č. EN ISO 14616:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Text ISO 14616:1997 vypracovaný technickou komisí ISO/TC 61 „Plasty“ Mezinárodní organizace pro
normalizaci (ISO) byl převzat jako EN ISO 14616:2004 technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž
sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 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 ledna 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 14616:1997 byl schválen CEN jako EN ISO 14616:1997 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy

Účelem této normy je popsat smluvní metodu pro měření smrštění a kontrakčních sil tepelně
smrštitelných folií z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí.

Metoda popsaná v této normě může být použita pro jiné materiály za odpovídajících provozních
podmínek.

POZNÁMKA 1 Tato metoda umožňuje též stanovení poměrného smrštění. Nicméně referenční metoda
pro měření poměrného smrštění je uvedena v ISO 11501, Plasty - Folie a desky - Stanovení
rozměrových změn po zahřátí.

-- Vynechaný text --


