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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 14878:2008 je českou verzí opravy EN 14878:2007/AC:2009-01. Překlad byl zajištěn Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 14878:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 14878:2007/AC:2009-01. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 14878 (80 0801) Textilie – Chování dětského nočního ošacení při hoření – Specifikace z ledna 2008 
se opravuje takto: 

1. Úprava Přílohy C, „Odchylky A“  
Str. 13, stávající tabulka se nahradí následující tabulkou: 

 Metoda zkoušení Kritéria kvality 

Noční ošacení pro kojence do věku 3 měsíců  EN 14878 Kapitola 9, tabulka 1: nebylo zkoušeno 

Pyžama pro kojence nad 6 měsíců a děti  EN 14878 Kapitola 9, tabulka 1 

Značkovací nit 520 mm nepřehoří do 10 s 
a požadavky střihu z EN 14878, kapitola 10. 

Nebo značkovací nit 520 mm nepřehoří do 15 s. 

Noční košile pro kojence nad 3 měsíce a děti  BS 5722:1984 Značkovací nit 300 mm nepřehoří do 25 s a 

značkovací nit 600 mm nepřehoří do 50 s. 

Župany a koupací pláště (kromě těch, 
které jsou vyrobeny z bavlněné froté tkaniny 
na ručníky) pro kojence nad 3 měsíce a děti  

BS 5722:1984 Značkovací nit 300 mm nepřehoří do 25 s a 

značkovací nit 600 mm nepřehoří do 50 s. 

Koupací pláště vyrobené z bavlněné froté 
tkaniny na ručníky pouze pro kojence 
nad 6 měsíců a děti 

EN 14878 Značkovací nit 520 mm nepřehoří do 15 s. 

Všechna ostatní noční ošacení pro kojence 
a děti 

EN 14878 Jak je uvedeno v kapitole 9, tabulka 1. 
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Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil 

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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