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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN ISO 4074:2003 je českou verzí opravy EN ISO 4074:2002/AC:2008. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN ISO 4074:2003 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 4074:2002/AC:2008. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN ISO 4074 (63 7000) Kondomy z přírodního latexu – Požadavky a zkušební metody z února 2003 
se opravuje takto: 

Úvod 

Tato oprava musí být používána spolu s ISO 4074:2002 a Opravou 1 (2003). 

Strana 4, 6.2 

Vymazat celý odstavec. 

Strana 10, Tabulka A.1 

První sloupec, třetí řádek vynechat termín „po stárnutí teplem“ 

Strana 11, Tabulka B.1 

První sloupec, třetí řádek vynechat termín „po stárnutí teplem“ 

Strana 22, H.1 

Článek nyní zní: 

Úprava v sušárně se používá pro kondicionování kondomů pro stanovení doby životnosti. Tato příloha popisuje 
metodu pro stárnutí v sušárně. 

Vypracování opravy normy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Bradáčová 

 



 

 

 

 

 

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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