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Předmluva

Text ISO 20848-1:2006 byl připraven Technickou komisí ISO/TC 122 „Obaly“, Mezinárodní organizací
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 20848-1:2007 Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 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 prosince 2008.

Pozornost je věnována možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem
patentových práv. CEN nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových
patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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 20848-1:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 20848-1:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Ve světě se používá velké množství druhů plastových sudů s různými rozměry a parametry. Rozdíly
mezi minimálním plnicím otvorem a vnějšími rozměry mají za následek rozdíly v plnění, manipulaci
a přepravě.

ISO 20848 stanovuje parametry a rozměry plastových sudů, které jsou důležité pro celosvětově
bezpečnou mani-
pulaci a přepravu látek a pro následné použití sudů během jejich životnosti. V normě nejsou zahrnuty
podrobné požadavky na provedení a s tím i související zkušební metody, které jsou závislé na
konkrétním použití.

Jsou-li sudy určeny pro užití v přepravě nebezpečných věcí, klade se pozornost na legislativní
požadavky, kterými se řídí přeprava těchto věcí v zemích jichž se to týká, včetně vybavení těsněním



uzávěrů/záklopkami, v souladu s certifikátem. V závislosti na způsobu přepravy to znamená splnění
požadavků:

UN (Spojené národy) – Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí,●

ICAO (Mezinárodní organizace civilního letectví) – Technické pokyny pro leteckou přepravu nebezpečných●

věcí,
IMO (Mezinárodní námořní organizace) – Mezinárodní námořní kód nebezpečných věcí (IMDG).●

To zahrnuje certifikaci a značení sudů v souladu s předpisy.

1 Předmět normy

Tato část ISO 20848 stanovuje parametry a rozměry plastových sudů s odnímatelným víkem
se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


