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Úprava kapitoly 1, Předmět normy

Ve druhém odstavci se pátá věta nahrazuje následující větou:
Pro přenosné nádrže viz také kapitola 4.2 a sekce 6.7.2 a 6.7.3 RID a ADR.NP1)

2

Úprava článku 6.3.5.2.6

Vzorec (37) se nahrazuje následujícím:

(

) (

)

p ×  Ap + 0,5 Afm + Afb + Afp  ≤ fd × Afm + fd,b × Afb + fd,p × Afp .
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Úprava článku A.6.4.2

Poslední část poslední věty se nahrazuje takto:
(…) který odpovídá skutečnému tlaku P = 0,04 MPa.NP2)

NP1)
NP2)

V ČSN EN 14025 (69 9025) z června 2020 je tato věta uvedena správně.
V ČSN EN 14025 (69 9025) z června 2020 je tento text uveden správně.

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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