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Úvod

Tato mezinárodní norma popisuje zkušební metodu pro stanovení některých ftalátů v textilních
výrobcích.

Ftaláty jsou běžně používány jako plastifikátory v polymerech. Ftaláty jsou problém pro výrobce
textilií a maloobchodníky, protože jsou používány ve vzorech, povrstvených textiliích, plastisolových
potiscích, knoflících apod.

Ftaláty jsou problematické, protože vysoké dávky mnoha ftalátů vykázaly při studiu hlodavců
hormonální aktivitu. Studie hlodavců, které se týkaly vysokého množství ftalátů, prokázaly poškození
jater, ledvin, plic a vývoje
varlat.

Vzhledem k jejich možnému vlivu na narušení žláz s vnitřní sekrecí působí některé ftaláty toxicky na
rozmnožování. Ftaláty uvedené v seznamu jsou ftaláty, jejichž používání bylo některými předpisy
(např. v Evropské unii) omezeno.

UPOZORNĚNÍ Tato mezinárodní norma vyžaduje používání látek a/nebo postupů, které by
mohly být zdraví škodlivé, pokud nejsou respektovány příslušné předpisy. To se týká
pouze technické použitelnosti a nezbavuje uživatele respektování zákonných povinností
týkajících se zdraví a bezpečnosti v kterémkoli stadiu. Při navrhování této mezinárodní
normy  se  předpokládalo,  že  provádění  jejich  ustanovení  bude  svěřeno  pracovníkům
s náležitou kvalifikací a zkušenostmi.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro zjišťování ftalátů v textiliích pomocí plynové
chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) se selektivním detektorem hmotnosti.

Tato mezinárodní norma platí pro textilní výrobky, u kterých je nebezpečí přítomnosti některých
ftalátů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


