Tolerancie pre čalúnnické a nábytkové látky
podľa normy STN EN 14465

ÚVOD

Poťahové látky môžu mať isté rozdiely oproti pôvodným vzorkám.
Aby sa predišlo akejkoľvek možnej diskusii, dôrazne odporúčame prečítať špecifikáciu z technických
listoch a získať obsah Európskej normy EN 14465, vydanej CEN TC 248 alebo Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie.

1. OPAKOVANIE VZORU (u vzorových tkanín)
Maximálna odchýlka je ± 3% v porovnaní s pôvodnou vzorkou.
2.

VYCHÝLENIE OKRAJA

Nesmie prekročiť 2 teoretické vodorovné čiary, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti
maximálne 2% šírky tkaniny pre tkaniny so šírkou až 140cm a maximálna 1,5% šírky tkaniny
pre všetky širšie tkaniny.
Aq < 2% šírky tkaniny, platí pre tkaniny so šírkou < 140 cm
Aq < 1,5% šírky tkaniny, platí pre tkaniny so šírkou > 140 cm
3. DĹŽKA BALU
Rozdiel medzi dodávanou a fakturovanou dĺžkou balu musí byť v tolerancii ± 1%.

4. ŠÍRKA BALU
Prijateľný rozdiel medzi deklarovanou šírkou a skutočnou použiteľnou šírkou je obmedzená
rozsahom -0,5% a +1,5%. Šírka je priemer z 5 meraní uskutočnených na rôznych miestach na
bale.
5. NÁHRADA ZA KAZY
a) Poťahová látka 1. triedy nesmie obsahovať viac ako 8 kazov na bežných 50 metrov. Viď
nasledovnú tabuľku prepočtu iných dĺžok:
50,00 bm
prípustných 8 kazov
43,75 bm
prípustných 7 kazov
37,50 bm
prípustných 6 kazov
31,25 bm
prípustných 5 kazov
25,00 bm
prípustné 4 kazy
18,75 bm
prípustné 3 kazy
12,50 bm
prípustné 2 kazy
6,25 bm
prípustný 1 kaz
b) V prípade jednofarebných zamatových tkanín poťahová látka 1. triedy nesmie obsahovať viac
ako 10 kazov na bežných 50 metrov.
c) Výrobca alebo predajca musí skontrolovať a dobre označiť nedostatky a kazy.
d) Kompenzácia kazov je 10 cm pridaním dĺžky u poťahových látok za každý kaz. Pri dekoračných
látkach je náhrada 20 cm za každý kaz.
e) V prípade že sú kazy v smere osnovy a vzdialenosť medzi 2 kazmi je menšia ako 40cm, považuje
sa to za jeden súvislý kaz. Kompenzácia bude 50% z poškodených metrov.
f) Avšak v prípade, že dĺžka súvislého kazu je viac ako 2,5 metra, bude poškodená časť
vystrihnutá. Časť ktorá zostane po strihu nesmie byť menšia ako 10 metrov (platí pri odbere
celých balov).
g) V prípade že vzdialenosť medzi 2 kazmi v smere osnovy je väčšia ako 40 cm, považuje sa to za
2 samostatné kazy.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA
a) Ak bola poťahová látka zákazníkom postrihaná, zákazník preberá zodpovednosť za viditeľné
kazy na poťahovej látke.
b) Pri odbere nad 6 metrov si predajca vyhradzuje právo dodať poťahovú látku z dvoch kusov
z toho istého odtieňa.
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