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Corrigendum 

ČSN EN ISO 10462 (07 8542) Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba 
ze srpna 2014 se opravuje takto: 

Do kapitoly 9 se doplňuje text posledního odstavce: 

„V některých případech může být nutné přepravit zamítnuté lahve na místo, kde je lze zlikvidovat. V takovém 
případě platí příslušné předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. Mohou platit i další předpisy, např. pro odpad. 
Neexistují-li žádné zvláštní předpisy, musí být zamítnutá lahev označena nápisem „K likvidaci“. Značka ražením 
musí být nejméně 2 cm vysoká a musí být zvýrazněna bílou barvou.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová 

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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