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ČSN 91 0270
Nábytek – Zkoušení povrchové úpravy nábytku – Základní a společná ustanovení

Furniture – Testing of surface finishing of furniture – Basic regulations

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN 91 0270 z 1987-08-17.
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Předmluva
Změny proti předchozí normě
V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:
●

norma byla celkově aktualizována

Souvisící právní předpisy
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami
a pokrmy, v platném znění

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky
pro děti ve věku do 3 let, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro
styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005, o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech
a předmětech určených pro styk s potravinami
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES (GPSD), o obecné bezpečnosti výrobků.
V České republice je tato směrnice zavedena v zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků, v platném znění.
Rozhodnutí Komise č. 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde
o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň
Souvisící ČSN
ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky
ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky
ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek – Technické požadavky
ČSN EN 14322 (49 2140) Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice,
požadavky a klasifikace
ČSN EN 14323 (49 2141) Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Metody
zkoušení
Vysvětlivky k textu této normy
V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Citované dokumenty“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).
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. Vítězslav Gaja, ve spolupráci s doc. Ing.
Danielou Tesařovou, Ph.D.
Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser
1 Předmět normy
Tato norma platí pro zkoušení povrchové úpravy nábytku určeného do interiéru, dokončeného

nátěrovými hmotami, olepovacími materiály (lamináty, fóliemi), pokovením nebo jiným způsobem.
Platí i pro zkoušení nábytku a nábytkových dílů z plastu.
Norma neplatí pro zkoušení povrchové úpravy zahradního nábytku a nábytkového kování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

