ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Leden 2003

ICS 91.100.10

ČSN
EN 459-3
OPRAVA 1

Stavební vápno –
Část 3: Hodnocení shody

72 2201
idt EN 459-3:2001/AC:2002-07
Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 459-3:2001/AC:2002-07.
This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 459-3:2001/AC:2002-07.

Národní předmluva
Vzhledem k tomu, že již při přejímání EN 459-3:2001 do soustavy ČSN byly zjištěny chyby v textu této EN 459-3,
které jsou nyní ošetřeny přejímanou opravou AC:2002-07, bylo na konkrétní chyby upozorněno formou národních
xx)
xxx)
poznámek. S ohledem na převzetí opravy AC:2002-07 pozbývají národní poznámky a
platnosti.
ČSN EN 459-3 (72 2201) Stavební vápno – Část 3: Hodnocení shody ze srpna 2002 se opravuje takto:
V článku 5.1 b) se odkaz opravuje takto:
„b) ověřit, zda zařízení používané pro výrobu a zkoušky stavebního vápna splňuje kritéria uvedená v 5.2 a 5.3.“
V kapitolách 6 a 7 se text poznámek opravuje takto:
POZNÁMKA Požadavky pro prohlášení o shodě ES, které musí mít výrobce k dispozici pro oprávnění k označení CE
jsou uvedeny v příloze ZA EN 459-1:2001 a nemají být spojovány s jiným způsobem prohlašování o shodě.

V článku 9.2.2 se druhý odstavec opravuje takto:
Ověřovací interní kontrolní zkoušky mohou být prováděny v laboratoři distributora nebo v externí laboratoři.
Zástupcům inspekčního orgánu musí být do laboratoře umožněn přístup, aby mohli ověřit zda zařízení používané
ke zkouškám stavebního vápna splňuje kritéria uvedená v 5.3 a 4.3.4
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