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Předmluva

Tento dokument (EN 15552:2008) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 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 února 2009.

Pozornost je upřena k 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.

Úvod

Obal je navržen pro mnoho funkcí v distribuci zboží jako je balení, manipulace, skladování, přeprava,
informace, propagace, ochrana proti poškození, snadné otevírání, apod.

Cílem této evropské normy je vyhodnotit ochranu zboží během manipulace, skladování a přepravy
obalů.

Cílem normy je také přešetřit, zda jsou obaly dostatečné pro určitou úroveň otřesů, ale bez
nadbytečnosti.

Někdy jsou navrženy alternativy pro lepší pokrytí aktuálních pravděpodobných rizik.

Stanovené zkušební programy odkazují na známé mezinárodní zkušební metody.

EN 13011 stanovuje systém pro vyhlášení technických podmínek uvnitř přepravních řetězců zboží.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metody odvození programů pro zkoušení kompletních přepravních
balení a pře-pravních jednotek, představujících aktuální distribuční řetězce uvnitř Evropy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


