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Předmluva
Tento dokument (EN 12721:2009+A1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž
sekretariát zajišťuje UNI.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit 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 dubna 2014.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2013-09-03.
Tento dokument nahrazuje !EN 12721:2009".
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".
Informativní !příloha A" poskytuje údaje o důležitých technických změnách v této evropské normě
proti předchozímu vydání.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví postup pro hodnocení odolnosti proti vlhkému teplu u všech pevných
povrchů nábytku bez ohledu na použitý materiál.
Neplatí pro povrch usní a textilií.
Zkouška je určena k provedení na části hotového nábytku, ale je možné ji použít i pro zkušební panely
ze stejného materiálu, upravené shodným způsobem jako hotový výrobek, jejichž velikost splňuje
požadavky této zkoušky.
Zkouška se má provádět na nepoužitém povrchu.
!vypuštěný text "
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

