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Tato oprava ČSN EN 14915:2007 je českou verzí opravy EN 14915:2006/AC:2007-07. Překlad byl zajištěn Českým
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 14915:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 14915:2006/AC:2007-07.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 14915 (49 2113) Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody
a označení z dubna 2007 se opravuje takto:
Následující poznámka pod čarou:
„1) Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých
členských státech zakázané.“
se doplňuje k nadpisu článku 5.2:
„5.2 Únik formaldehydu

1

Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy
nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu a může být klasifikováno E1.
Únik formaldehydu jiných vnitřních a vnějších obkladů z rostlého dřeva musí být stanoven podle přílohy C.
Deklarované hodnoty jsou vyjádřeny ve třídách.“
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Jirka

1

Výrobky označené CE podle této Evropské normy, uvolňující formaldehyd nad třídu E1, mohou být v některých členských
státech zakázané.
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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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