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Corrigendum 

ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Metody zkoušení – Část 7: Stano-
vení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008 se opravuje takto: 

V národní předmluvě se upozorňuje, že byly doplněny národní poznámky k Předmluvě a Příloze ZA (informativní): 
Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnic EU 

Str. 5, k Předmluvě se připojuje tato národní poznámka: 

NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato evropská norma podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/686/EEC „Osobní 
ochranné prostředky“ nikoliv EU 89/106/EEC „Stavební výrobky“ a příloha ZA obsahuje vztah mezi toto evropskou normou 
a směrnicí EU 89/686/EEC, nikoliv EU 89/106/EEC. 

Str. 18, k Příloze ZA se připojuje tato národní poznámka: 

NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato evropská norma podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/686/EEC „Osobní 
ochranné prostředky“ nikoliv EU 89/106/EEC „Stavební výrobky“ a v rámci rozsahu obou norem existuje předpoklad shody 
s odpovídajícími základními požadavky směrnice 89/686/EEC nikoliv EU 89/106/EEC. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, IČ 48135267, Ing. Soňa Havlů 

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 



 

 

 

 

 

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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