
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

ДСТУ EN 12606-1:201_ 

(EN 12606-1:2015, IDT) 

 

Бітум та бітумні в'яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПАРАФІНОВИХ ВОСКІВ 

Частина 1. Метод дистиляції 

(Проект, перша редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

ДП «УкрНДНЦ» 

201_ 



прДСТУ EN 12606-1:201_ 

II 

ПЕРЕДМОВА 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-
дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет 
стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307) 

  
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» від «____»               20    р. № _____ з  201Х—ХХ—ХХ 

  
3 Національний стандарт відповідає EN 12606-1:2015 «Bitumen and bituminous 

binders — Determination of the paraffin wax content — Part 1: Method by 
distillation» (Бітум та бітумні в'яжучі — Визначення вмісту парафінових восків. 
Частина 1. Метод дистиляції) і внесений з дозволу CEN. Усі права щодо 
використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом 
залишаються за CEN 

  
 Метод прийняття — перевидання (переклад) 
  
 Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) 
  
 Переклад з англійської (en) 
  
4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній 

стандартизації України 
  
5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати  
задля розповсюдження  і розповсюджувати як офіційне видання  

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації  
без  дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 

 
ДП «УкрНДНЦ», 201_ 

 



прДСТУ EN 12606-1:201_ 

III 

ЗМІСТ 

 С.

Національний вступ…………................................................................. ІV

1 Сфера застосування……………………………………………………... 1 

2 Нормативні посилання…………………………………………………… 2 

3 Терміни та визначення понять…………………………………………. 3 

4 Суть методу……………….................................................................... 3 

5 Реактиви та матеріали…………………………………………………… 3 

 5.1 Загальні положення………………………………………………… 3 

6 Апаратура………………………………………………………………….. 4 

7 Відбирання проб і підготовка зразків до випробування…………..... 6 

8 Проведення випробування................................................................. 6 

9 Розрахунок……………...………………………………………………….. 10

10 Вираження результатів…………………………………………………. 11

11 Точність ……….……………............................................................... 11

 11.1 Збіжність……………………………………………….................... 11

 11.2 Відтворюваність………………………………………………........ 11

12 Протокол випробування………………………………………………... 12

13 Рисунки……………………………………………………………………. 13
Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, 

ідентичних і/або модифікованих з 

міжнародними стандартами, посилання 

на які є в цьому стандарті………………… 

 

 

 

16

 

 

 



прДСТУ EN 12606-1:201_ 

IV 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12606-1:201_  

(EN 12606-1:2015, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення вмісту 

парафінових восків. Частина 1. Метод дистиляції», прийнятий методом 

перевидання (перекладу), — ідентичний щодо EN 12606-1:2015 

«Bitumen and bituminous binders — Determination of the paraffin wax 

content — Part 1: Method by distillation». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей 

стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація продуктів 

нафтопереробки і нафтохімії». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— вилучено «Передмову» до EN 12606-1:2015 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей 

стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, 

«Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — 

оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; 

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

— долучено національний додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті). 
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Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому 

стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних 

документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Бітум та бітумні в'яжучі 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПАРАФІНОВИХ ВОСКІВ 

Частина 1. Метод дистиляції 
 

Bitumen and bituminous binders  

DETERMINATION OF THE PARAFFIN WAX CONTENT 

Part 1. Method by distillation 

                                                                                                                         

Чинний від 201Х—ХХ—ХХ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту парафінових 

восків у бітумі та бітумних в'яжучих за методом DIN. 

Цей метод не застосовують для водних бітумних емульсій, 

рідких або розріджених безводних бітумних в'яжучих та модифікованих 

бітумних в'яжучих незалежно від їх консистенції. 

Попередження. Під час проведення випробування за цим 

стандартом можливе використання небезпечних речовин, операцій та 

обладнання. Цей стандарт не передбачає розгляду всіх небезпечних 

ситуацій, пов’язаних з його застосуванням. Відповідальність за 

встановлення заходів щодо забезпечення техніки безпеки та охорони 

здоров’я, а також визначення обмежень щодо застосування цього 

стандарту несе його користувач. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для 

застосування цього стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань 

потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів 

(разом зі змінами). 

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous 

binders 

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of 

perceptible properties 

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test 

samples 

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use —  

Specification and test methods (ISO 3696:1987)  

ISO 383 Laboratory glassware — Interchangeable conical ground 

joints 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі — Відбирання проб бітумних 

в’яжучих 

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі — Визначення органолептичних 

властивостей 

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі — Підготовка проб для 

випробування 

EN ISO 3696:1995 Вода для застосування в лабораторіях —

 Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987) 

ISO 383 Скляний лабораторний посуд — Змінні конічні притерті 

перехідники 
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3 ТЕМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, та визначення 

позначеного ним поняття. 

3.1 парафіновий віск (paraffin wax) 

Суміш вуглеводнів, отриманих за вказаним процесом, що 

кристалізуються в суміші з 50 % етеру та етанолу за температури до 

мінус 20 °С та мають діапазон плавлення вище ніж 25 °С. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

 

Парафіновий віск, що міститься в бітумі, визначають у 

дистиляті, що отриманий в процесі дистиляції за заданих умов. 

 

5 РЕАКТИВИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

5.1 Загальні положення 

Якщо не вказано інше, то використовують тільки реактиви 

визнаних аналітичних марок та воду класу 3 згідно з EN ISO 3696:1995. 

5.2 Етоксиетан (діетиловий етер), безводний, в цьому 

стандарті вживається як етер. 

5.3 Етанол абсолютний. 

5.4 Етанол технічний. 

5.5 Нафтовий спирт із густиною близько 645 кг/м3 за 

температури 15 °С і діапазоном дистиляції від 30 °С до 75 °С. 

5.6 Ацетон чистий для аналізу. 

5.7 Діоксид вуглецю твердий, тонкоподрібнений. 

Примітка. Можна використовувати кріостат з охолоджувальним ефектом, 
еквівалентним твердому діоксиду вуглецю. 

5.8 Лід тонкоподрібнений. 

5.9 Промивальна рідина, суміш з 50 % за об’ємом етеру та 

етанолу. 
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6 АПАРАТУРА 

 

Застосовують звичайну лабораторну апаратуру та вироби зі 

скла, а також нижченаведену (якщо не вказано допустиме відхилення, 

то розміри в цьому розділі є приблизними). 

6.1 Сушильна шафа, що забезпечує температуру (125 ± 5) °С. 

6.2 Вимірювачі температури (що поєднує у собі датчик і 

пристрій зчитування), представлені в цьому стандарті як: 

6.2.1 Прилад для вимірювання температури зразка — 

датчик, який разом зі пристроєм зчитування повинен мати діапазон 

вимірювання від мінус 38 °С до 50 °С, з поділкою шкали 1,0 °С та 

точністю ± 0,5 °С. Датчик має бути поміщений у скляний корпус 

загальною довжиною (360 ± 5) мм і зовнішнім діаметром 

(10,0 ± 0,5) мм. 

6.2.2 Прилад для вимірювання температури бані — датчик, 

який разом із пристроєм зчитування повинен мати діапазон 

вимірювання від мінус 30 °С до 50 °С, з поділкою шкали 0,5 °С та 

точністю до ± 0,5 °С. Датчик має бути поміщений у скляний корпус 

загальною довжиною (220 ± 5) мм і зовнішнім діаметром (8,0 ± 0,5) мм. 

Вимірювачі температури необхідно регулярно калібрувати. 

6.3 Колба для дистиляції згідно з рисунком 1, оснащена 

корковою пробкою. 

6.4 Захисне кільце з листового металу з внутрішнім 

діаметром приблизно 18 мм та зовнішнім діаметром приблизно 65 мм. 

6.5 Пробірки з носиком і корковою пробкою, з розмірами згідно 

з рисунком 2. 

6.6 Пробірки з перехідником 29/32 і промивальний бутель з 

притертим конусним перехідником 29/32 згідно з ISO 383. Розміри 

наведено на рисунку 2. 
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6.7 Колба Ерленмеєра об’ємом 100 см3, яку використовують як 

приймач дистиляту, з корковою пробкою, що має повздовжній 

вертикальний надріз на зовнішній поверхні. 

6.8 Колба для фільтрування об’ємом 500 см3 з вакуумним 

пристроєм. 

6.9 Скляний промивальний бутель об’ємом 500 см3. 

6.10 Охолоджувальна ванна (див. рисунок 2), або інша 

охолоджувальна ванна з аналогічними ізоляційними 

характеристиками. 

6.11 Лійка (в охолоджувальній ванні) діаметром 72 мм і 

загальною довжиною 200 мм. Також допускається використовувати 

лійку в кожусі з аналогічними розмірами, з'єднану з охолоджувальною 

ванною. 

6.12 Чашка для випаровування діаметром 80 мм з відміткою 

на рівні 15 мм. 

6.13 Ваги з точністю до ± 10,0 мг та зчитуванням до 1,0 мг. 

6.14 Ваги з точністю до ± 2,0 мг та зчитуванням до 0,1 мг. 

6.15 Лабораторний пальник (див. рисунок 3). 

6.16 Ексикатор. 

6.17 Фарфоровий тигель з діаметром 80 мм. 

6.18 Круглий фільтр для кількісного аналізу, діаметром 110 мм, 

з середньою густиною або середньою швидкістю фільтрування 

6.19 Таймер. 

6.20 Пінцет. 
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7 ВІДБИРАННЯ ПРОБ І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ ДО 

  ВИПРОБУВАННЯ 

 

Проба в’яжучого має бути однорідною і незабрудненою 

(див. EN 1425). Потрібно дотримуватися усіх запобіжних заходів, 

необхідних для забезпечення безпеки, і стежити за тим, щоб 

досліджувана проба була репрезентативною частиною лабораторної 

проби, з якої її відібрали (див. EN 58). Лабораторну пробу відбирають 

згідно з EN 58. 

Випробування виконують з використанням двох зразків масою 

(25 ± 1) г. Підготовку зразка до випробування виконують згідно з 

EN 12594. 

 

8 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Кожен досліджуваний зразок розплавляють в фарфоровому 

тиглі впродовж мінімального часу, необхідного для розрідження всього 

зразка. Наливають (25 ± 1) г зразка в колбу для дистиляції (6.3) і 

зважують з точністю до 10 мг (маса mВ). 

Колбу для дистиляції нагрівають на лабораторному пальнику з 

висотою полум'я, що не утворює конус та не коптить, приблизно 

150 мм таким чином, щоб перша крапля дистиляту впала через  

(3 — 4) хв. На колбу для дистиляції встановлюють нещільно захисне 

кільце з листового металу (див. 6.4) для запобігання можливого 

загоряння коркової пробки. 

Для конденсації парів, що утворюються під час дистиляції, 

зважену з точністю до 10 мг колбу Ерленмеєра (див. 6.7), в яку 

повністю опущений нижній зігнутий кінець відвідної трубки колби для 

дистиляції (див. рисунок 4), занурюють, як можна глибше, в суміш 
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тонкоподрібненого льоду та води. Повинна зберігатися можливість 

визначення та контролю швидкості дистиляції. 

Швидкість дистиляції регулюють таким чином, щоб з кінчика 

відвідної трубки в приймач дистиляту кожні 10 с падало 

(15 ± 5) крапель. 

Нагрівання продовжують, не регулюючи полум'я лабораторного 

пальника, до зменшення швидкості дистиляції та відсутності падіння 

крапель з відвідної трубки впродовж 10 с або впродовж 14 хв від 

початку дистиляції. 

З використанням полум'ям, що не коптить, продовжують 

нагрівання впродовж наступної хвилини до розжарювання колби для 

дистиляції. 

Дистиляцію виконують впродовж не більше ніж 15 хв. Дистилят, 

що залишився у відвідній трубці після завершення дистиляції, не 

переносять в приймач для дистиляту. 

Дистилят ретельно перемішують обережним круговим 

обертанням приймача з одночасним незначним нагріванням. 

Приймач охолоджують в ексикаторі до температури довкілля та 

зважують дистилят, що міститься в приймачі, з точністю до 10 мг 

(маса mD). У залежності від очікуваного вмісту парафінового воску в 

пробірку (див. 6.5) додають від 2 г до 4 г дистиляту та зважують з 

точністю до 5 мг (маса mE). 

Примітка. Якщо очікуваний вміст парафінового воску невідомий, то 
рекомендована початкова маса дистиляту становить 3 г. 

Зважену кількість дистиляту розчиняють в (25 ± 1) см3 

етеру (5.2) та додають (25 ± 1) см3 етанолу (5.3). 

Пробірку закривають пробкою з приладом для вимірювання  

температури зразка (див. 6.2.1), який занурюють в нього, після чого  

поміщають в охолоджувальну ванну. Рідину охолоджують в бані 

шляхом додавання тонкоподрібненого твердого діоксиду вуглецю або 
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з використанням кріостату (див. примітку до 5.7). Для забезпечення 

підтримання температури зразка мінус 20 °С, яка буде необхідною в 

подальшому, температуру ванни знижують до мінус (22 ± 1) °С. Із 

скляного промивального бутля у пробірку наливають (20 ± 1) см3 

промивальної рідини (див. 5.9) та охолоджують у ванні (див. 6.10) до 

температури мінус (20 ± 0,5) °С. Дану температуру промивальної 

рідини підтримують до закінчення процесу фільтрації. 

Круглий фільтр (див. 6.18) розміщують у лійці, встановленій в 

охолоджувальній ванні, і з'єднують із встановленою під ванною колбою 

для фільтрату. Кристалічну масу, що утворюється в пробірці за 

температури мінус (20 ± 0,5) °С, швидко переносять на фільтр. 

Пробірку промивають охолодженою промивальною рідиною. 

Температуру промивальної рідини доводять до мінус (20 ± 0,5) °С і 

повторно використовують для промивання кристалічної маси на 

фільтрі. Промивальну рідину за можливості розподіляють рівними 

порціями для проведення трьох операцій промивання. 

Виконують фільтрування під невеликим вакуумом, при цьому 

тиск не повинен опускатися нижче ніж 5 кПа. Одразу ж після 

завершення фільтрування пінцетом витягують фільтр і переносять 

його в лійку, розташовану над чашкою для випаровування або колбою 

Ерленмеєра, попередньо зваженою з точністю до 0,5 мг. Розчиняють 

неочищений парафіновий віск обережним зрошенням підігрітим 

петролейним етером. Аналогічним чином розчиняють парафіновий 

віск, який міг прилипнути до стінок приладу для вимірювання 

температури та пробірки. Об'єднані фільтрати випаровують у чашці 

для випаровування на водяній бані. Для запобігання стікання рідини по 

кромці чашки, випаровування необхідно виконувати за слабкого потоку 

повітря. Залишок висушують в сушильній шафі впродовж (15 ± 1) хв за 

температури (125 ± 5) °С та охолоджують. Коли попередньо очищений 
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таким чином парафіновий віск охолоне, але не повністю застигне, 

додають приблизно 15 см3 ацетону. 

Парафіновий віск розчиняють обережним круговим обертанням 

чашки для випаровування за незначного нагрівання. Додають ацетон 

для компенсації його втрат у результаті випаровування. Розчин 

парафінового воску в ацетоні охолоджують на водяній бані до 

температури (15,0 ± 0,5) °С і фільтруванням відділяють 

закристалізований парафіновий віск. Чашку для випаровування, 

вимірювач температури та фільтр декілька разів промивають 

охолодженим до температури (15,0 ± 5) °С ацетоном з промивального 

бутля, стежачи за тим, щоб загальний обсяг промивальної рідини 

становив (30 ± 1) см3. Промивальну рідину зливають до відходів. 

Очищений таким чином парафіновий віск розчиняють 

обережним зрошуванням підігрітим петролейним етером і знову 

кладуть їх в ту ж чашку для випаровування. Розчин парафінового 

воску в петролейному етері випаровують на водяній бані за слабкого 

потоку повітря. 

Отриманий закристалізований парафіновий віск висушують у 

сушильній шафі впродовж (15 ± 1) хв за температури (125 ± 5) °С та, 

після охолодження в ексикаторі, визначають масу з точністю до 0,5 мг 

(маса mА). 

Якщо значення маси парафінового воску знаходиться за 

межами діапазону значень від 65 мг до 85 мг, то результат визначення 

не враховують і виконують повторне випробування, змінюючи 

відповідним чином значення початкової маси дистиляту (маса mE). 

Якщо початкова маса дистиляту, необхідна для отримання маси 

парафінового воску в діапазоні значень від 65 мг до 85 мг, менше ніж 

2 г або більше ніж 4 г, то це зазначають у протоколі випробування. 
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Під час проведення повсякденних випробувань дистиляцію 

можна виконувати з використанням одного зразка масою (25 ± 1) г. 

У залежності від прогнозованого вмісту парафінового воску в 

три пробірки додають від 2 г до 4 г (наприклад 2,5 г, 3,0 г та 3,5 г) 

дистиляту та зважують їх з точністю до 5 мг. Проведення 

випробування продовжують з використанням даних для трьох зразків 

дистиляту. 

Якщо одне (або більше) значення маси парафінового воску 

знаходиться в діапазоні значень від 65 мг до 85 мг, то обчислюють 

вміст парафінового воску з використанням двох значень маси, 

найбільш близьких до 75 мг і, за можливості, розташованих по обидві 

сторони від середнього значення. Якщо всі значення маси 

парафінового воску виходять за межі діапазону значень від 65 мг до 

85 мг, результат визначення не враховують і проводять повторне 

випробування з використанням нового зразка масою (25 ± 1) г, 

змінюючи початкову масу дистиляту. 

 

9 РОЗРАХУНОК 

 

Для кожної дослідженої частини розраховують вміст 

парафінових восків Cp, виражений у відсотках за масою, за формулою: 

   Ср = ((mD · mА) / (mВ · mЕ)) · 100,   (1) 

де: mВ — початкова маса бітуму, г; 

      mD — маса дистиляту, г; 

      mЕ — початкова маса дистиляту, г; 

      mА — остаточна маса парафінових восків, г. 

Якщо різниця значень, визначених для обох досліджуваних 

частин, відрізняється менше ніж на 0,3 %, то визначають середнє 

значення двох значень. В іншому випадку проводять визначення на 
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третій досліджуваній частині масою близько 25 г і приймають середнє 

значення двох найближчих значень. Однак, ці значення не повинні 

відрізнятися більше ніж на 0,3 %. Якщо перші два значення рівномірно 

відрізняються від третього, то вказують третє значення. 

Якщо за вказаних умов з цих трьох значень неможливо 

отримати середнє значення, то відхиляють всі три значення і 

повторюють випробування на двох додаткових досліджуваних 

частинах. 

 

10 ВИРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Вміст парафінових восків виражають у відсотках за масою, з 

округленням до 0,1 %. 

 

11 ТОЧНІСТЬ 

 

11.1 Збіжність  

Різниця між двома результатами випробування, отриманими 

одним і тим же оператором, під час роботи на одному і тому ж 

обладнанні, за однакових умов, на ідентичному досліджуваному 

в’яжучому, з тієї ж проби, впродовж тривалого проміжку часу, в разі 

правильного виконання методу, може перевищити 0,3 % тільки в 

одному випадку з двадцяти. 

11.2 Відтворюваність  

Різниця між двома окремими і незалежними результатами 

випробувань, отриманими різними операторами, в різних 

лабораторіях, на ідентичному досліджуваному в’яжучому, з тієї ж 

проби, впродовж тривалого проміжку часу, в разі правильного 
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виконання методу, може перевищити 0,5 % тільки в одному випадку з 

двадцяти. 

Ці дані точності не можуть бути автоматично застосовані до 

модифікованого чи промислового бітуму.  Для модифікованого бітуму 

вони повинні бути використані тільки для ознайомлення до отримання 

відповідних даних. 

 

12 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ  

 

Протокол випробування повинен містити наступну інформацію: 

a) тип досліджуваного в’яжучого та інформацію для його повної 

ідентифікації; 

b) посилання на цей стандарт; 

c) результат випробування (див. розділ 9 та 10); 

d) будь-яке узгоджене відхилення від установленого методу або 

інше; 

e) дату проведення випробування. 
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13 РИСУНКИ 

Розміри в міліметрах 

 

Рисунок 1 — Дистиляційна колба для визначення вмісту 

парафінових восків 
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Розміри в міліметрах 

 
 

Умовні познаки: 1 — повітряна подушка; 2 — отвір для лійки; 

3 — пробірка; 4 — ванна з рідиною; 5 — з’єднувач з фільтрувальною 

колбою; 6 — отвір для введення твердого діоксиду вуглецю; 7 — отвір 

для розміщення приладу визначення температури; 8 — коркова 

пробка; 9 — носик. 

Примітка. Якщо точність не зазначено, то вона становить ± 1 мм. 

Рисунок 2 — Пробірки, охолоджувальна ванна та лійка (приклад) 
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Умовні познаки: 1 — вхід для газової трубки; 2 — голчатий 

клапан; 3 — регулятор повітря. 

Рисунок 3 — Лабораторний пальник 

 
Умовні познаки: 1 — охолоджувальна ванна; 2 — захисне 

кільце. 

Рисунок 4 — Схематичне зображення дистиляційної установки 



прДСТУ EN 12606-1:201_ 

 

ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ 

І/АБО МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, 

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ 

 

1 ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. 

Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT) 
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