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Předmluva

Text ISO 16282:2007 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 „Žárovzdorné materiály a výrobky“
mezinárodní normalizační organizace (ISO) a byl převzat technickou komisí CEN/TC 187 „Žárovzdorné
materiály a výrobky“ jako EN ISO 16282:2008. Sekretariáty těchto organizací zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2008 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 listopadu 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové
ochrany. CEN (a/nebo CENELEC) nebude odpovídat za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 993-20:2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko
a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 16282:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 16282:2008 bez jakýchkoli
modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje postup pro stanovení odolnosti proti otěru žárovzdorných výrobků
tvarových při pokojové teplotě. Metoda může být rovněž použita pro žárovzdorné výrobky netvarové.
Poskytuje údaje o vhodnosti jejich použití za podmínek otěru a eroze.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma vychází a je technicky shodná s EN 993-20 zveřejněnou



Evropským výborem pro normalizaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


