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V důsledku obav spotřebitelů o bezpečnost a hygienu zavedlo mnoho zemí předpisy týkající se
karcinogenních barviv v textilních výrobcích. K podpoře mezinárodních a národních předpisů je velmi
důležitý vývoj zkušební metody a tato část ISO 16373 právě toto splňuje.

Soubor norem ISO 16373 pojednává o metodách kvalitativního a kvantitativního stanovení barviv
používaných v textilu.

ISO 16373-11) zahrnuje definici barviva a zařazuje popis některých postupů určených ke kvalitativnímu●

stanovení třídy barviv používaných v textilních materiálech. Další části ISO 16373 se týkají kvantitativního
stanovení některých barviv.
V ISO 16373-2 je princip zkušební metody založen na extrakci pomocí vodného roztoku pyridinu, který byl●

shledán jako nejúčinnější roztok při extrahování velké řady barviv, včetně alergenních a karcinogenních
barviv.
V této části ISO 16373 je princip zkušební metody založen na extrakci roztokem triethylaminu v methanolu.●

Bylo zjištěno, že tento roztok je v některých případech účinný při extrahování některých barviv.

Další informace vztahující se k rychlosti regenerace (aby bylo možné charakterizovat účinnost
extrakce), získané využitím ISO 16373-2 a této části ISO 16373, jsou shrnuty v ISO 16373-1:–, příloha
B.

Je důležité poznamenat, že existují i jiné zkušební metody týkající se azobarviv, u nichž redukce
extrahovaných azobarviv vede k uvolňování některých aromatických aminů, které je třeba detekovat
a stanovit pomocí chromatografie.[6][7]

1 Předmět normy

Tato část ISO 16373 uvádí metodu pro detekci a kvantitativní stanovení přítomnosti karcinogenních
barviv uvedených v tabulce 1 u barvených, potištěných nebo povrstvených textilních výrobků pomocí
chromatografické analýzy jejich extraktů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


