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Corrigendum 

Tato oprava ČSN ISO 48:2008 je českou verzí opravy ISO 48:2007/Cor.1:2009-01. Překlad byl zajištěn  
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN ISO 48:2008 is the Czech version of the Corrigendum ISO 48:2007/Cor.1:2009-01.  
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost 
mezi 10 IRHD a 100 IRHD) z listopadu 2008 se opravuje takto: 

Na straně 10 v článku 6.2.2.1 se nahradí první věta takto:  

„Standardní zkušební tělesa musí mít tloušťku 8 mm až 10 mm a musí být tvořena jednou nebo více vrstvami 
pryže, z nichž nejtenčí nesmí mít tloušťku menší než 2 mm.“ 

Na straně 11 v článku 6.2.2.2 se nahradí první věta takto: 

„Standardní zkušební tělesa musí mít tloušťku 10 mm až 15 mm a musí být tvořena jednou nebo více vrstvami 
pryže, z nichž nejtenčí nesmí mít tloušťku menší než 2 mm.“ 

Účelem této opravy je zabránit výkladu, že jsou nezbyné nejméně dvě vrstvy. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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