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ČSN 80 0823
Plošné textilie – Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka

Textile fabrics – Determination of dimensional changes after damp pressing

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN 80 0823 z 1987-03-02.
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Předmluva
Změny proti předchozí normě
V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:
●
●

aktualizace souborů citovaných a souvisících norem;
aktualizace odkazů na citované normy;

●
●

zjednodušeno vyjádření výsledků sjednocením s mezinárodní normou;
celková úprava a zpřesnění textu normy.

Obdobné mezinárodní normy
ISO 5077:2007 Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying

(Textilie – Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení)
Porovnání s mezinárodními normami
Nová ČSN 80 0823 zachovává používanou metodu zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
a sjednocuje ji s postupy uplatněnými v uvedených mezinárodních normách.
Souvisící ČSN
ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování
ČSN EN 12751 (80 0070) Textilie – Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám
ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
ČSN EN ISO 5077 (80 0822) Textilie – Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
Patentová práva
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Vypracování normy
Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jan Liška
Technická normalizační komise: TNK 31 Textil
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů
1 Předmět normy
Tato norma stanovuje zkušební metodu pro zjišťování změn rozměrů plošných textilií, vyrobených
z různých druhů vláken, po žehlení za vlhka. V normě je uveden postup s použitím žehličky i žehlicího
lisu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

