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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 23.060.01  Květen 2020 

Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – 
Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací 
kritéria – Závazné požadavky 

ČSN 
EN 12266-1 
OPRAVA 1 
13 3003 

 

Corrigendum 

ČSN EN 12266-1 (13 3003) Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, 
postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky z října 2012 se opravuje takto: 

V článku A.1.4 se text mění takto: 

Před zkouškou pevnosti tělesa P10 a zkouškou těsnosti tělesa P11 se nesmí armatury na vnějším povrchu natírat 
nebo jinak opatřovat povlakem z materiálů schopných utěsnit průsaky na povrchu tělesa. 

Armatury s vložkami, vnitřním vyložením nebo nátěrem, které tvoří konstrukční prvek ventilu, se mohou zkoušet 
s vložkou, s výstelkou nebo po natření. 

Musí se věnovat pozornost tomu, aby vložky, vnitřní vyložení nebo nátěr nebyly při zkušebním postupu poškozeny. 

POZNÁMKA Jestliže jsou předepsány zkoušky za účasti zástupce kupujícího, natřené nebo povlékané (s výstelkou) arma-
tury ze skladu se mohou přezkoušet bez odstranění nátěru nebo výstelky. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., IČO 76236927 

Technická normalizační komise: TNK 50 Průmyslové armatury 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda 

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 požadavcích 
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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