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Předmluva

Tento dokument (EN 13048:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do října 2009 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13048:2000.

Je založen na profesních doporučeních Mezinárodní asociace výrobců tub (ETMA).

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.

1 Předmět normy

Tento dokument představuje metodu stanovení tloušťky lakové vrstvy použité uvnitř válcových
a kuželových hliníkových tub. Tato metoda je referenční. Může být také využita jako odkaz při
kalibraci dalších elektronických přístrojů vhodných pro stanovení hmotnosti tloušťky nátěru, například
měření elektrické kapacity vířivým proudem. Dokument je použitelný na hliníkové tuby užívané pro
balení farmaceutických, kosmetických, zdravotních, potravinářských a ostatních výrobků pro
domácnost.

POZNÁMKA Přestože je tato norma neuvádí, jsou dostupné vhodné přístroje pro automatické měření
tloušťky nátěru, které udávají okamžité výsledky s dobrou přesností (< 1 mm).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


