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Předmluva

Tento dokument (EN 420:2003+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné
oděvy, včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
je nutno zrušit nejpozději do května 2010.

CEN upozorňuje na skutečnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenesou zodpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo
všech těchto patentových práv.

Tento dokument obsahuje opravu 1, vydanou CEN 2006-11-29, a změnu 1, schválenou CEN 2009-1-
-10.



Tento dokument nahrazuje !EN 420:2003".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je vyznačen značkami !".

Změny související s opravou CEN byly provedeny na příslušných místech textu a jsou vyznačeny
značkami ~™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.

!Přílohy A a C" jsou informativní a !příloha B je" normativní.

Tento dokument obsahuje kapitolu Bibliografie.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je normou referenční, na níž se odvolávají konkrétní evropské normy, které jsou
pro ochranné rukavice závazné nebo které se na ně vztahují.

Tato norma by neměla být používána samotná, ale pouze v kombinaci s odpovídající specifickou
normou.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci
rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení
a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice.

POZNÁMKA Může být také použita pro ochranné prostředky paží a rukavice trvale umístěné
v ochranných izolačních zařízeních.

Tato evropská norma neurčuje ochranné vlastnosti rukavic, proto by neměla být používána
samostatně, ale pouze ve spojení s příslušnou konkrétní evropskou normou (normami).

Neúplný soupis těchto norem je uveden v kapitole Bibliografie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


