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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1420:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2016 udělit 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 července 2016.

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 1420-1:1999.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Dále jsou uvedeny významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 1420-1:1999:

byla specifikována zkušební metoda pro stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti
(TFN) podle EN 1622,



byl uveden postup pro kvalifikaci zkušebního panelu,

byla specifikována příprava migračních vod a nyní je v souladu s EN 12873-1,

předmět normy byl rozšířen: podle této normy mohou být zkoušeny všechny organické výrobky ve styku
s pitnou vodou (včetně nátěrů a povlaků a výrobků aplikovaných na místě).

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

Úvod

K případným nepříznivým účinkům způsobeným stykem s materiály používanými pro rozvod
a distribuci vody
určené k lidské spotřebě na její kvalitu se připomíná, že zůstávají v platnosti národní předpisy.

1 Předmět normy

Tato norma určuje postup získávání migračních vod používaných ke stanovení pachu a chuti pro
výrobky z organických materiálů, které přicházejí do styku s vodou určenou k lidské spotřebě (pitnou
vodou) a jsou používány v rozvodných trubních sítích. Tyto výrobky zahrnují trouby, tvarovky,
příslušenství, nátěry a povlaky.

Tato norma se používá pro výrobky užívané za různých podmínek pro dopravu, akumulaci
a distribuci vody
určené k lidské spotřebě a surové vody používané k úpravě na vodu určenou k lidské spotřebě.

Tato norma určuje zkušební metodu s řadou postupů. Její použití může záviset na příslušných
národních předpisech a/nebo normách pro systémy nebo pro výrobky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


