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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1762:2004 je českou verzí opravy EN 1762:2003/AC:2007. Překlad byl zajištěn Českým 
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1762:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 1762:2003/AC:2007. It was 
translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 1762 (63 5440) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné 
nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace z července 2004 se opravuje takto: 

Na straně 10 v Tabulce 3 „Fyzikální vlastnosti gumárenských směsí“ se mění uspořádání řádku 6, protože v současné 
verzi není jasné, zda odchylka tvrdosti, tvrdost po stárnutí max. a pokles hmotnosti max. se měří po následném 
sušení nebo zda se odchylka tvrdosti, tvrdost po stárnutí max. a pokles hmotnosti max. měří ihned po uložení 
v n-pentanu. 

V Tabulce 3 se nahradí řádek 6 následujícími 2 řádky: 

5.1 Ponoření v n-pentanu 

– přírůstek hmotnosti, max. 

 

% 

 

10 

 

– 

 

ISO 1817 

po 7 denním uložení v n-pentanu při 23 °C 

5.2 Sušení po vyjmutí z n-pentanu 

– odchylka tvrdosti 

– tvrdost po stárnutí, max. 

– pokles hmotnosti, max. 

 

IRHD 

IRHD 

% 

 

+10/ –3 

85 

–5 

–10 (typy LT) 

 

– 

– 

 

ISO 1817 

po následném sušení po dobu 70 h 
při +40 °C 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

Pracovník Českého normalizačního institutu: 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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