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Předmluva
Tento dokument (EN 16409:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 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 června 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech
patentových práv.
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 výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na kvalitu vody
určené k lidské spotřebě:
a. tento dokument neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v kterékoli
členské zemi EU nebo EFTA;
b. předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní legislativa
týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstane v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské
zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá národní
legislativě nebo dohledu národních úřadů.
1 Předmět normy
Tuto evropskou normu lze použít pro dolomitické vápno používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě. Popisuje vlastnosti dolomitického vápna a stanovuje požadavky a odpovídající metody
zkoušení pro dolomitické vápno. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla
týkající se bezpečného zacházení a používání dolomitického vápna (viz příloha B).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

