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Numer
referencyjny PN

Tytuł PN
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Numer EN
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1

2

3

4
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EN 1811:2011

1

1 1811+A1:2015-09
PN-EN

Zalecana metoda badania uwalniania się niklu z części wyrobów
umieszczanych w przekłuwanych miejscach ludzkiego ciała oraz produktów
przeznaczonych do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą

EN 1811:2011
+A1:2015

2

PN-EN 12472+A1:2009

Metoda symulacji zużywania się i korozji stosowana do wykrywania uwalniania
się niklu z wyrobów z powłoką

EN 12472:2005
+A1:2009

3

PN-EN 16128:2015-12

Optyka oftalmiczna -- Metoda odniesienia badania uwalniania niklu z oprawek
okularów i okularów przeciwsłonecznych

EN 16128:2015

EN 16128:2011

UWAGA:
― Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach
normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/20121).
1

― Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim
i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii
Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
― Odniesienie do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy
w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej)
normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
― Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
― Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem
wykazu.
― Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards//harmonised-standards/index_en.htm
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Dz. Urz. UE C 338 z 27.09.2014, str. 31.
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