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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.220.10  Červen 2010 

Hasiva – Pěnidla – 
Část 4: Technické podmínky pro pěnidla 
na těžkou pěnu k aplikaci na povrch 
kapalin mísitelných s vodou 

ČSN 
EN 1568- 4 
OPRAVA 1 
38 9833 

 idt EN 1568-4:2008/AC:2010-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1568- 4:2008 je českou verzí opravy EN 1568-4:2008/AC:2010-03. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1568- 4:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 1568-4:2008/AC:2010-03. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 1568- 4 (38 9833) Hasiva – Pěnidla – Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu 
k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou ze září 2008 se opravuje takto: 

V Předmluvě se předposlední odstavec nahrazuje takto: 

„Protože jsou hasicí pěny chemickými látkami nebo chemickými přípravky, vztahují se na ně evropské směrnice 
1967/548/EHS, 1999/45/ES, nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a směrnice 2006/122/ES, které se mají vzít 
v úvahu.“ 

V Úvodu se poslední odstavec nahrazuje takto: 

„Je velmi důležité, aby pěnidlo po rozředění vodou na doporučenou koncentraci nepředstavovalo při obvyklém 
používání významné toxické nebezpečí pro životní prostředí. Když se zvažují zkoušky ekotoxikologických vlastností 
a bezpečnosti pracovního prostředí, používají se současné verze evropských směrnic 67/548/EHS, 2006/122/ES, 
1999/45/ES a nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek 

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček 

 



 

 

 

 

 

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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