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Corrigendum

ČSN EN 13964 (74 4521) Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení z ledna 2006 se opravuje
takto:
V tabulce ZA.2 se opravuje ve druhém sloupci text v prvním řádku „Vnitřní konečná úprava předmětu, aby vyhověl
požárním předpisům“ na „Vnitřní úpravy, které jsou předmětem předpisů požární odolnosti“.
V tabulce ZA.2 se opravuje ve druhém sloupci text v druhém řádku „Vnitřní konečná úprava podhledů, které jsou
předmětem požárních předpisů“ na „Vnitřní konečná úprava podhledů, které jsou předmětem předpisů reakce
na oheň“.
V článku ZA.2.2 v odstavci začínajícím (V případě výrobků v systému 3) se část textu „musí vypracovat prohlášení o shodě“ opravuje na „musí vypracovat a uchovávat prohlášení o shodě“.
V článku ZA.2.2 v odstavci začínajícím (V případě výrobků v systému 4) se část textu „Je-li dosaženo souladu s touto
přílohou musí certifikační orgán vydat certiifkát shody (ES certifikát shody), který opravňuje výrobce připojit označení CE. Certifikát musí obsahovat:“ opravuje na „Je-li dosaženo souladu s touto přílohou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP musí vypracovat a uchovávat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě),
které opravňuje výrobce připojit označení CE. Toto prohlášení musí obsahovat:“.
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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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