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Předmluva

Tento dokument (EN 15618:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní
výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 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 září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídají za identifikaci některých nebo všech těchto
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

Tato evropská norma zavádí systém kategorií. Není možné rozdělit potahové textilie do několika tříd
vzhledem k nesmírné rozmanitosti podmínek při jejich použití. Kromě toho typ čalounění (tvrdé nebo
měkké) ovlivňuje oděr potahové textilie a tím požadavky na odolnost proti oděru. Je např. nesmírný
rozdíl mezi nábytkem používaným v místnosti bez oken a nábytkem přímo vystaveným slunečnímu
světlu nebo mezi nábytkem používaným staršími lidmi a nábytkem používaným rodinou s malými
dětmi. Tyto rozdíly v podmínkách a náročnosti vyžadují flexibilní přístup. To je splněno definováním
několika kategorií pro každou vlastnost. Tím je umožněno zvolit vhodnou kategorii pro každý parametr
a sestavit tak „profil výrobku“ přizpůsobený každému určitému typu použití. Znamená to, že vysoká
odolnost proti oděru může být kombinována např. s nízkou stálobarevností. Avšak vzhledem
k vzájemným spojitostem některých parametrů nemohou být všechny kombinace možné. Systém
kategorizace nemá být vysvětlován tak, že pokud má být potahová textilie zařazena do kategorie „A“,
musí všechny vlastnosti získat kategorii „A“.

Oproti EN 14465 byla vzata v úvahu hořlavost povrstvených textilií.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví řadu vlastností důležitých pro hodnocení povrstvených potahových textilií pro
nábytek do interiéru a příslušné metody zkoušení ke zjištění těchto vlastností. Popisuje také maticový
systém k vyjádření materiálových vlastností potahové textilie.

Tato norma platí pro potahové textilie používané v domácnostech i ve veřejném sektoru, kromě jejich
použití na potahy sedadel silničních nebo kolejových vozidel, lodí nebo letadel.

Tato norma platí pro potahové textilie s povrstvením na užitném povrchu.

Tato norma neplatí na ty potahové textilie, na které se vztahuje EN 14465.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


