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Předmluva

Tento dokument (EN 71-7:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž
sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 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 října 2014.

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 71-7:2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES [1] je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto
dokumentu.

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: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy;●

Část 14: Trampolíny pro domácí použití●

POZNÁMKA 1 Kromě výše uvedených částí EN 71 byly vydány následující dokumenty: technická
zpráva CEN: CR 14379:2002 Klasifikace hraček – Pokyny, technická zpráva CEN: CEN/TR 15071:2005
Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71, a technická zpráva CEN:
CEN/TR 15371:2013 Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy týkající se interpretace EN 71-1, EN 71-
2 a EN 71-8.

Tato část 7 ze souboru EN 71 se má používat spolu s EN 71, část 1.

POZNÁMKA 2 Slova vytištěná 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

Tato evropská norma obsahuje požadavky, jejichž účelem je snížení rizik hrozících dětem, když jsou
barvy
nanášené prsty používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé
chování dětí. Je určena k doplnění základních bezpečnostních požadavků směrnice 2009/48/ES tím, že
určuje zvláštní požadavky na barvy nanášené prsty.

Je známo, že barvy nanášené prsty ve srovnání s jinými výrobky určenými ke hraní představují odlišná
rizika z důvodu předpokládaného použití prstů nebo rukou a věku dítěte. Například nelze vyloučit
dlouhotrvající
kontakt s kůží nebo možné požití barvy. Proto je potřebné bezpečnostní požadavky uvedené
v ostatních
částech EN 71 rozšířit na barvy nanášené prsty. Aby se řešila rizika spojená s používáním barev
nanášených prsty dětmi, tato část EN 71 obsahuje požadavky na konzervační prostředky a další
složky, které mohou být použity při výrobě barev nanášených prsty a požadavky týkající se nečistot,
migrace některých prvků a dalších vlastností.

V tabulkách uvedená registrační čísla CAS (Chemical Abstract Service), čísla EINECS (European
Inventory of Existing Chemical Substances) a čísla CI (Colour Index) slouží pouze pro informaci.

1 Předmět normy

Tato část EN 71 stanovuje požadavky na látky a materiály používané v barvách nanášených prsty
a platí pouze pro tyto barvy.

Dodatečné požadavky jsou stanoveny pro značení, označování štítkem a nádobky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


