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požadavky a metody zkoušení 

ČSN 
EN 590 
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65 6506 

 idt EN 590:2013/AC:2014-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 590:2014 je českou verzí opravy EN 590:2013/AC:2014-03. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 590:2014 is the Czech version of the Corrigendum EN 590:2013/AC:2014-03. It 
was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 590 (65 6506) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení 
z dubna 2014 se opravuje takto: 

V 5.5.3, v tabulce 1 se v poznámce pod čarou „j“ text „Pokud motorová nafta obsahuje více než 2 % (V/V) 
FAME, požaduje se stanovení oxidační stability podle EN 15751.“ nahrazuje takto:  

Pro motorovou naftu obsahující více než 2 % (V/V) FAME je to dodatečný požadavek. 

V 5.5.3, v tabulce 1, v řádku 14 se v názvu Oxidační stabilita vypouští označení poznámky pod čarou „j“ a přidává 
se do 3. sloupce k číslici 20 takto: 

Oxidační stabilita g/m3 

h 
– 

20j 
25 
– 

EN ISO 12205 
EN 15751  

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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