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Ochranné oděvy – Metody zkoušení pro oděvy poskytující
ochranu proti chemikáliím –
Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání
při postřiku kapalinou (spray test)

ČSN
EN ISO 17491-  4
83 2724

idt ISO 17491-  4:2008

Protective clothing – Test methods for clothing providing protection against chemicals – Part 4:
Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)

Vetements de protection – Méthodes d,essai pour les vetements fournissant une protection contre les
produits chimiques – Partie 4: Détermination de la résistance a la pénétration par vaporisation de
liquide (essai au brouillard)

Schutzkleidung – Prüfverfahren für Chemikalienschutzkleidung – Teil 4: Bestimmung der Beständigkeit
gegen
das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17491-  4:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. Má
stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17491-  4:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17491-  4 (83 2724) z března 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 17491-  4:2008 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 17491-  4 z března 2009 převzala EN ISO 17491-  4:2008 schválením
k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti normě z roku 1996 jsou zde popsány dvě metody s rozdílnou úrovní intenzity postřiku, dále je
zredukován počet termínů a definic, jsou upřesněny údaje týkající se zkušební kapaliny,
postřikovacího zařízení a vybavení zkušební osoby.
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