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Izolační materiály – Technické neohebné laminátové 
desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic – 
Část 3- 4: Specifikace jednotlivých materiálů – 
Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi 
fenolických pryskyřic 

ČSN 
EN 60893-3- 4 
ed. 2 
OPRAVA 1 
34 6572 

 idt IEC 60893-3- 4:2003/Cor.1:2014-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60893-3- 4 ed. 2:2004 přejímá anglickou verzí opravy IEC 60893-3- 4:2003/Cor.1:2014-03. 
Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60893-3- 4 ed. 2:2004 implements the English version of the Corrigendum 
IEC 60893-3- 4:2003/Cor.1:2014-03. It has the same status as the official version. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc. 
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IEC 60893-3-4 
(Second edition – 2003) 

 
Insulating materials – Industrial rigid laminated 

sheets based on thermosetting resins for 
electrical purposes 

 
Part 3-4: Specifications for individual materials – 

Requirements for rigid laminated sheets 
based on phenolic resins 

 

IEC 60893-3-4 
(Deuxième édition – 2003) 

 
Matériaux isolants – Stratifiés industriels rigides 

en planches à base de résines 
thermodurcissables à usages électriques 

 
Partie 3-4: Spécifications pour matériaux 

particuliers – Prescriptions pour stratifiés 
rigides en planches à base de résine phénolique 
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Table 7 – Limits for water absorption 
(mg) 

In the column 8,0 mm thickness and row 
PF CP 202 of this table, replace “147” with 
“470”. 

 

Tableau 7 – Valeurs limites de 
l’absorption d’eau (mg) 

Dans la colonne épaisseur 8,0 mm, ligne 
PF CP 202 de ce tableau, remplacer "147" 
par "470". 

 

 

 

 

 

 

ČSN EN 60893-3- 4 ed. 2/Opr. 1



 

 

 

 

 

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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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