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Corrigendum  

ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky 
a metody zkoušení z dubna 2013 se opravuje takto: 

V národní příloze NA v článku NA.3.1 se první věta opravuje takto: 

Automobilový benzin Super odpovídá bezolovnatému automobilovému benzinu podle tabulek 2 a 4 této normy. 

V národní příloze NA v článku NA.3.2 se druhá věta opravuje takto: 

Ostatní kvalitativní požadavky na bezolovnatý benzin Super Plus jsou identické s požadavky na automobilový 
benzin s označením Super (viz tabulky 2 a 4 této normy). 

V národní příloze NA v článku NA.3.3 se druhá věta opravuje takto: 

Od 2009-01-01 jsou ostatní kvalitativní požadavky na automobilový benzin Normal identické s požadavky na 
bezolovnatý automobilový benzin s označením Super (viz tabulky 2 a 4 této normy) s výjimkou oktanových čísel.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267  

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá 

 



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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