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Předmluva

Tento dokument (EN 71-5:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž
sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 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 prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-5:1993.

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

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Významné změny oproti předchozímu vydání této normy jsou podrobně uvedeny v příloze F.

Tato norma je pátou částí evropské normy na bezpečnost hraček EN 71.

Tato část 5 souboru EN 71 má být používána spolu s EN 71, část 1, část 2 a část 3, zejména úvodem
a kapitolou 1 části 1.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto samostatných částí

Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti●

Část 2: Hořlavost●

Část 3: Migrace určitých prvků●

Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti●

Část 5: Chemické hračky ( soupravy) jiné než soupravy pro pokusy●

Část 7: Barvy nanášené prsty. Požadavky a metody zkoušení●

Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití●

Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky●

Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce●

Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody●

Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky●

Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady podněcující chuťové●

vjemy
Část 14: Trampolíny pro domácí použití●

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: CEN
Report, CR 14379, Klasifikace hraček – Pokyny, CEN Technical Report CEN/TR 15071, Bezpečnost
hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71 a CEN Technical Report CEN/TR 15371,
Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8.
POZNÁMKA 2 Slova uvedená kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).



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.

Úvod

Účelem této evropské normy je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když
jsou chemické hračky používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na
obvyklé chování dětí.

Při používání těchto chemických hraček se možná rizika omezí na minimum tím, že se přiloží vhodná
informace upozorňující na možná nebezpečí, rizika a jiné problémy.

Čísla CAS (Chemical Abstract Service Registry) a čísla Evropského seznamu existujících chemických
látek (EINECS) uvedená v různých tabulkách jsou uváděna pouze pro informaci.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro látky a materiály používané
v chemických hračkách (soupravách) jiných než soupravy pro pokusy. Jsou to látky a směsi:

které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle právních předpisů ES vztahujících se na nebezpečné látky●

a nebezpečné směsi [5];
látky a směsi, které by při používání v nadměrném množství mohly poškodit zdraví dětí a které nejsou●

klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a
další chemické látky a směsi dodávané s chemickou hračkou.●

POZNÁMKA Termíny „látka“ a „směs“ jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a v nařízení
CLP (ES) č. 1272/2008.

Kromě toho jsou stanoveny požadavky na značení, varování, bezpečnostní pravidla, soupis obsahu,
návod k použití a informace o první pomoci.

Tato část EN 71 platí pro:

soupravy na odlévání sádry;●

malé dílenské soupravy s keramickými glazurami a smalty;●

soupravy s modelovací pastou z měkčeného PVC, vytvrzovanou v pečicí troubě;●

soupravy pro tváření plastů;●

zalévací soupravy;●

lepidla, nátěrové barvy, laky, fermeže, ředidla a čisticí prostředky (rozpouštědla) dodávané nebo doporučené●

pro modelářské soupravy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


