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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 87.040  Duben 2019 

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – 
Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu – 
Část 1: Obecný úvod a systém označování 

ČSN 
EN ISO 4628-1 
OPRAVA 1 
67 3071 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 4628-1 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství 
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém označování 
z října 2016 se opravuje takto: 

V nadpisu a textu tabulky 1 se slovo „praskliny“ nahrazuje slovem „defekty“. 

V nadpisu tabulky 2 se slovo „prasklin“ nahrazuje slovem „defektů“. 

V tabulce 2 se text pro stupeň 1 nahrazuje zněním: „viditelné pouze při zvětšení 10násobném nebo menším“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČO 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi 

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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