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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7768:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7768:2009. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7768 (80 0832) z února 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Podstata zkušebního postupu se nemění. Je doplněna informativní příloha o digitální popis ISO etalonů
hladkosti povrchu.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 7768 vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textilie, subkomise SC 2 Čištění, apretace
a zkoušky odolnosti vůči vodě.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7768:2006 a je jeho revizí menšího rozsahu.
Zahrnuje
ISO 7768:2006/DAmd.1:2008 k příloze B (informativní).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí metodu pro hodnocení schopnosti zachování původního hladkého
vzhledu zkoušených plošných textilií, podrobených jednomu nebo více postupům čištění.

Tato metoda byla především vyvinuta pro použití u praček pro domácnost typu B, definovaných v ISO
6330 v postupech čištění. Je však možné použít pračky typu A, definované ve stejné mezinárodní
normě. Tato zkušební metoda může být použita pro hodnocení hladkosti vzhledu po dalších postupech
čištění.

POZNÁMKA Je známo, že tisky a vzory zakrývají pomačkání vyskytující se u plošných textilií. Tato
skutečnost však nezlehčuje koncepci hodnocení hladkosti povrchu, která vyhledává možnost
poskytnout spotřebiteli plošné textilie vyžadující mírné nebo žádné žehlení.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


