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Předmluva

Tento dokument (EN 14362-3:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní
výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 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 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
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, 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.

1 Předmět normy

Azobarviva, která jsou schopna uvolňovat 4-aminoazobenzen, vytvářejí za podmínek EN 14362-1
aminy, konkrétně anilin a 1,4-fenylendiamin. Přítomnost těchto 4-aminoazobenzenových barviv nelze
spolehlivě zjistit bez dalších informací (např. zjištěním chemické struktury použitého barviva) nebo



bez zvláštního postupu.

Tato část EN 14362 doplňuje část 1 a popisuje speciální postup pro zjišťování použití určitých
azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen v produktech,

které lze redukovat bez extrakce, zvláště pokud jde o textilie vyrobené z celulózových a proteinových vláken●

(např. bavlna, viskóza, vlna, přírodní hedvábí);
u kterých jsou zjistitelné pomocí extrakce vláken (např. polyester, imitace kůže).●

U určitých směsí vláken bude pravděpodobně nutné použít obě části této normy (bez extrakce nebo
s extrakcí).

Tento postup zjišťuje také 4-aminoazobenzen (Solvent Yellow 1), který je již dostupný jako volný amin
ve výrobcích bez předchozí redukce.

Používání určitých azobarviv, která mohou uvolňovat redukčním štěpením své azoskupiny (azoskupin)
jeden nebo více jiných aromatických aminů uvedených v nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského
parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), podle
přílohy XVII, nelze s výjimkou 4-aminoazobenzenu touto metodou kvantitativně stanovit.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


