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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1043-1:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 61 Plasty ve spolupráci
s technickou komisí CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 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 května 2012.

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 1043-1:2001.



Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 1043-1:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 1043-1:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 1043 definuje zkratky základních polymerů používaných pro plasty, značky pro složky
těchto zkratek a značky pro zvláštní charakteristiky plastů. Zahrnuty jsou pouze ty zkratky, které mají
zavedené použití (jsou nezpochybnitelné) a cílem je, aby se zabránilo výskytu více než jedné zkratky
pro daný plast a dále zabránit tomu, aby se jedna zkratka vykládala víc než jedním způsobem.

POZNÁMKA 1 Pro značky a zkratky pro plniva a výztužné materiály viz ISO 1043-2, pro změkčovadla
viz ISO 1043-3 a pro retardéry plamene viz ISO 1043-4. Názvosloví pro pryže a latexy je uvedeno
v ISO 1629. Názvosloví termoplastových elastomerů je uvedeno v ISO 18064.
POZNÁMKA 2 Návod pro vytvoření nových zkratek je uveden v příloze A a referenční seznam značek
pro složky termínů u plastů používaných pro sestavení zkratek pro plasty je uveden v příloze B.
POZNÁMKA 3 Klasifikace zkratek pro skupiny polymerů podle typu je uvedena v příloze C.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


