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Materiály pro desky s plošnými spoji
a další propojovací struktury –
Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované
základní materiály –
Mědí plátované laminátové desky s jádrem
vyztuženým celulózovým papírem a povrchem
vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované
bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou
hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

ČSN
EN 61249-2-5
OPRAVA 1

35 9062

idt EN 61249-2-5:2003/Cor.:2005-07
Corrigendum

Tato oprava přejímá anglickou verzi opravy EN 61249-2-5:2003/Cor.:2005-07.
This Corrigendum implements the English version of the Corrigendum EN 61249-2-5:2003/Cor.:2005-07.

Národní předmluva
ČSN EN 61249-2-5 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury –
Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky
s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované
bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) z června 2004
se opravuje takto:
Do Národní předmluvy se doplňuje:
Vysvětlivky k textu normy
Směrnice EC, zahrnující Směrnice RoHS (2002/95/EC) a WEEE (2002/95/EC), mohou omezit používání
některých látek, tato skutečnost by se měla vzít v úvahu při používání této normy.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

© Český normalizační institut, 2005
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Corrigendum to EN 61249-2-5:2003
English version
___________

Foreword
Add after the implementation dates:
CAUTION: EC directives including RoHS and WEEE may limit the use of some substances and this should
be taken into account when applying this European Standard.
___________
July 2005

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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