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D:liennik u.staw Nr 29 - 291 - Poz. 111 I 116 

2. l Normawymieniona yv ust. 1 lp. 1 w zakresie posta
nowiE~ń pkt' 4. 1. tej riormy jesl'hormą państwową (PN) zalecaną 
na całym obszarze Państwa. 

2) produkcji części zamiennych i ładunków przeznaczonych 
__ .~OO remontu i ładowania gaśnic wyP.roduk-Owanych przed 
I dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
PT xlukować przeznaczonych do obrotu gaśnic pianowych, ich 
cz ~ci i ładunków nie odpowiadających no~mom wymienionym 
w § 1, z wyjątkiem określonym w § l ust. 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 
1956 r., z tym że norma wymieniona w § l lp. 60bpwiązuje od 
dnia l sty'czni.a 1957 r. _ 
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§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stoouje się do: 
wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przyp'idku, 
. gdy zamawiający stawia inne warunki, 

Przewodniczący Paf!,stwowej Komisji Planowania 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWOJ;>NICZĄCEGO PAI'lSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPOD'ARClEGO 

z dnia 12 lipca 19~5 r. , 
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych pnez Polski Komitet" Normalizacyjny, dotyczących włóklennlctwil~ 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu .z dnia 4 marca 1953 r. 
o nomiach i o Po].skim Komitecie No;ma-lizacyjnym (Dz. U. 
'N ' 15.po,z. 61) zarządz,a się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowi<\.' 
zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone ' 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

p, Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy 

l 55/P-.-04732 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 21 maja 1955 r. 
- Wyznaczanie pH. 

, 
2 55/P-04782 Kontrola jakości wyrobów włókie~iczych. 21 maja 1955 r. 

Dzianiny. 
Pobieranie próbek. 

3 55/P-04822 Kontrola jakości wyrobów włók,ienniczych. 
~ 

21 maja 1955 r. 
Wyznaczanie stopnia merceryzacji. 

55!P-800S0 Wełna. 
,-

4 \ 21 maja 1955 r. 
Klasyfikacj a. 

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym, obszarze Państwa następujące normy ustalone przez 
P< Iski Komitet Normalizacyjny: I 

,\ 

~p. I Numer normy 

J 55!P-04780 

2 55!P-04181 

Tytuł nonny 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
Dzianiny. 
Pomiar grubości. 

Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 
~- Dzianiny. 

Wyznaczanie gęstości . 

Data U5talenia normy 

21 maja 1955 r. 

21 maja 1955 r. 

. § 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno: § 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

1 stosować innych metod badania jakości wyrobów włókien
niczych w zakresie objętym normami wymienionymi w 
§ l lp. 1 - 3, nlżpnewidują te normy, 

l) _wyrobów przeznaczonych na ek5port w tym przypadku, gdy. 
zamawiający stawia inne warunki, I 

2) prac naukowo-badawczych. 

• ~ 'klasyfikować wełny owczej żywej 
norma ~ieniona w § l lp. 4~ 

inaczej, nH przewiduje 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 &tycznia 

1956 r. 
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 

GospodJlrczego: w z. M. Lesz 
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