
Monitor ' Polski Nr 68 - 663 Poz. 325 326 

Lp. Rodzaj zboża lub plioduktu 
Cena 1000 kg 

w złotych , 
.-----

I 2 3 

23 Kasza jaglana 68% 13.000 
24 Sruta żytnia 99% 3.990 
25 Śruta owsiana 99% 3.990 
26 Śruta jęct.mienna 99°/0 4.475 
27 Śruta kukurydziana 99% . ..:- 4.313 
28 Śruta z mieszank i zbożowej 99% 3.646 

Produkty uboczn e: -

29 . Otręby pszenne 2.850 
30 Otręby żytnie 2.700 
31 

I 
Otręby' jęczmienne 2.400 

32 Otręby z pr-osa 1.931 
33 Otręby z gryk~ 1.953 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 
ł -

z dnia 30 listopada 1966 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich ·Norm. 

Na podsta\';ie art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 listopada 
- 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 

, Normalizacyjny podaje do wiadomości, co ' następuje: 

§ 1. Ustanowione :zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 

i: .. 

-:-~ I 

" ',:,-
... 
, 

~, 

.. ;,.", 

i' -
i· , 

-Lp. 
Numer 
normy 

1 2 

1 
2 66/H-93624 

Tytuł normy zakres obowiązywania 

3 

w zakresie produkcji: 

Stal walcowana. Blachy żeberkowe 
Mosiądz. Kształtowniki 

D a t a -------_.-
. ,' Od które j norma 

ustanowienIa norm y obuwiązuje 
._-------- ._---

4 5 

27 września 1966 r. 
30 wrześn ia 19ti6 r. 

• 
li pca 1967 r. 

l ' lipca l S67 r. 
, 3 

I 66M-92!2' 

, 66/ N-II012 Koperty i karty korespondencyjne. Podział 
pow ierzchni strony adresowej 

rezerwacja 29 września 1966 r. 1 stycznia 1'968 r. 

w zakresie produkc ji obrotu: 

4.._ ,, 66tA-74106 Pieczywo pólcllkiernicze 
5 66/E-Ti019 Elektryczne przyrządy narzędzia gr7ejne powszechne-

go użytku. Ekspres do kawy. Wymagania i badania I techniczne 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

fi6 /P-82483 Tkaniny lniane siennikowe 
6G/P-83017 f Taśmy tkane. Taśmy pasowe spęcjalne ' elano-bawelniane 

im pregnowane 

w ' zakresie produkcji, obrotu i eksp loatacji: 

66/G~4f}602 ') Lny kopaln ian e wyciągowe z drutów okrągłych. Liny 
no,; ne trójkątnosplotowe 

6G/G-46605 - Liny wyf<?wnawcze płaskie 

w zaluesie obrolu: 

\Varzy;JNa świeże. Pomidory 

w zakresie projektowania: 

i 66~R-7s3631 . 

'1 '66/M-S5950! , I 
.Obrabiarki zespołowe . Linie automatyczne. Wielkości 

128 paźd71ernika 1966 r. 
30 września 1966 r. 

128 pążdziernika lS661. 
128 października !S66 l . 

, 
stycznia 1967 r. 
lipca 1967 r. w za
kresie produkcji 
~ipca 1°68 r. w za
kresie obrotu 
lipca 1%7 r. 
lipca 1967 r. 

; 14- paidziernika 1966 r. I ( 1 lipca 1967 r. 
I , 
,14 października 1966 r. 

I 

2 listopad a 1966 r. 

"21 październik a 

I 
1966 .. 1 

ł 
I 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1967 r. 

1 lipca 1957 r. 
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D a t a 
Numer 
normy 

---------------- -----------------
Lp. 

- -
l ---

12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tytuł normy i zakres obowiązywania ustanowienia hormy 

2 3 4 -----------------------
66/0-79031 

66/0-79046 

Opakowania transportowe ." Bębny i bańki metalowe. Sze
reg wymiarowy 

Opakowania jednostkowe. Pusżki blaszane okrągłe. Sze-
reg wymiarowy 

66/W-89321 ') Okrętowe urządzenia ładunkowe . Bomy -ładunkowe 
lekkie 

66/W-89322, 
66/W-89323 
66/W-89330 
66/W-89331 
66/W-89332 
66/W-89333 
66/W c89334 
66/W-89335 

-- Bomy ładunkowe cięźkie 
-- Bomy ładunkowe cięźkie z krąźkiem 
-- Zaczepy bomowe je<:lnooczkowe gai 
-- Zaczepy bomowe podwójne płaskie 
-- Zaczepy bomowt! podwójne szaklowe 
-- Zaczepy bomowe dwuoczkowe gai 
-- Widełki pięty bomu 
-- Widełki noku bomu 

w zakresie projęktowania l wykonawstwa: 

13 października 
il 

1966 Li 
13 października 19661. 

1966J 28 października 

28 października 1S66 r. 
28 paździ ernika 1966 r. 
28 października 1966 r. 
28 października 1966 r. 
28 października 1966 r. 
28 października 1966 r. 

~ 28 października 1966 r. 
28 października 1966 r. 

23 , 66/G-06010 ,Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. 19 września 1966 r. 
Przekroje poprzeczne symetryczne 

w zctkresie projektowania i konstrukcji: I 

24 66/M-56240 Obrabiarki zespołowe. PO<istawy okrągłe obrabiarek ze- 28 października 1966 r. i 

25 
spolowyc h. Główne wymiary 

66/M-68013 / Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego prze- 21 października 1966 r. 1 

. znaczenia. Płyty stołu. Główne wymiary 
26 66/M-73085 :.) Napędy i sterowania, hydrauliczne. Wartości momen 30 września 1966 r. 

tów ol;>rotowych nominalnych 
-- Średnice normalne wałków i otworów 21 f6/M',"Ogo 30 września 1966 r. 

w zakresie używania nazw i określeń: 
, 

23 66/M-421~ Maszyny matematyczne. Karty dziurkowane. Termino- 29 lipca 1966 r. 

29 ' 66/0-01000 

• 
30 66/C-04203 

31 66/C-04421 

logia 

w zakresie stosowania pojęć: 

Wady drewna 
\. 

W zakresie metod badań: 

Guma. Oznaczanie pod wulkanizowania mieszanek za po-
mocą aparatu M-ooney'a . 

Pigmenty do dniku i barwienia wyrobów wJókienni
czych, Metody badań 

15 września 1966 r. 

15 października 1966 r. i 

13 października 1966r.! 
! 

od której norma 
obowiązuje 

5 

1 stycznia 1968 r. , 

1 stycznia ~968 'r. 

1 stycznia ' 1968 r . 

" 

1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. , 
1 stycznia 1968 , r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 

, 
1 lipca 1 ~67 r. 

1 lipca 1967 .f. 

1 lipca 1967 r. 

1 stycznia 19611' r. 

1 stycznia , 1968r. 

1 lipca 1961 r. 

1 stycznia 1968 r . 

1 lipca 1961 r . 

1 lipca 1967 r. 

§ 2. 1. Wprowadzone wstały zmiany w nastę-pujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1967 r..: 

, 

\ Data rozporz.ądzenia Pf7ewodn iczą- - . 
Numer cego Państwowej Komisji Planowa- Dala ustanowienia 

Lp. normy Tytuł !ł0rmy .. nia Gospodarczego w sprawie za- zmian twierd7enia normy lub data 
! ustanowienia no~my .. 

----
1 2 f 3 I 4 5 

.-

" 

' / 

, 

-
, 

1 59/A-82062 Wędliny i wyroby wędliniarskie . BadanIa 17 paździErnika 1959 r. (Monitor 113 października 1966 r. 
organoleptycMle i fizyczne Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27) I , 

2 611B-Ot253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski ,24 października 1~6'rr 

i ochrony. w środowisku agresywnych wód Nr 67, poz. 292) I ", 
i gruntów I --. 

3 64/C-80008 Odczynniki. Węglan sodowy bezwodny 4 czerwca 1964 r. (Monitor Pol- ' :25 października 1966 r. 
ski Nr 51, poz. 249) I 

, 

'i 

, 
, , 

"j 



Monitor Polski Nr 68 - 665 - Poz. 3-26 

Lp. 
Numer 
normy 

---
I 2 

' 4 6O/C-87010 • ) Nawozy 

Tytuł normy 

3 

sztuczne . Saletrza~ 250/u i 20,5% 

Data rozporządzenia PTZewo.~nic2ą
cego PaIistwowej Komisji Planowa.

nia GospodarczeQo w sprawie za
twierdz.enia normy lub data 

ustanowienia normy 

4 

Data ustanowienia 
.. mian 

5 

28 października 1966 r. 

5 59/C-87050 - Woda amoniak~lna nawozowa z amonia
ku syntetycznego 

30 grudnia 1960 r. (Monitor Pol
ski z 1951 r. Nr 6, poz. 33) 

27 marca 1959 r. (Monitor Pol
ski N~ 50, poz. 230) 

28 pażdziernika 1966 r. 

6 54/C-99059 Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotogra
. ficznych 

. 9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. 
Nr 17, poz. 62) 

28 paźd;ziernika 1966 r. 

7 64/E-06209 Piece elektryczne oporowe nieprzeloto'we 
z metalowymi przewodami grzejnymi 
(300+1300°C). Wymagania i badania tech-

19 listopada 1964 r. (Monitor 
Poj ski 'z 1965 r. Nr 3, po'z. 12) 

24 pażdziernika 1966r. 

niczne 
8 561H-93223 

9 61 /M-01l31 

Stal węglowa walcowana. Walcówka i prę'ty 
, płaskie do wyrobu nakrętek surowych 

Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia 

śrubowe i kołkowe 

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, 29 p.aździernika1966 r. 
poz. 154) 

_9 czerwca 1961 r. (Monitor 17 pażdziernika 1966r. 
Polski Nr 67, poz. 292) 

10 62/M-53104 Warsztatowe środki miernicze. Wkładki i kły 24 maja 1962 r. (Monitor Pol- 21 października 1966r. 
ski Nr 55, N>z. 265) 

11 53/N-02200 Oznaczenia podstawowych wielkości w. geode
zji .wyższej, topografii, grawimetrii i karto
grafii 

10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, 2 listopada 1966 r. 
poz. 85) 

12 .65/P-80003 Surowc;e włókiennicze. Elana 

. 13 64/Z-86103 Apteczki samochodowe 

2. Tytuł normy PN-53/N-02200, określonej w rozporzą
dzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 

· Gospodarczeg·o z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdze
n·ia · norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), został ztnie

, niony na tytuł "Oznaczenia podstawowych wielkości w geo
d ezji wyż.sze j, topografii i kartografii". 

3. Daty, od których mają obowiązywać normy: 

1) PN-64/M-47005 "Koparki uniwersalne. Określenia .. Para
metry podstawowe" , . ckreślona w obwieszczeniu Polskie
go Komitetu Normalizacyjnego z dnia '12 marca 1966 r. 
(Mo.nitor Polski Nr 12, .poz. 81) , 

. 2) PN-66/M-55695 "Maszyny do obróbki plastycznej me
tali. Młoty parowo-powietrzne matrycowe, grubotrzono-
we. SpraWdzanie dokladno'ści" , . 

· określone w óbwieszczeniu Polskiego Komitetu Normaliza
cy jnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 

" 137) - zostały zmienione na datę 1 stycznia 1967 r. 
.- 4. Dafa, od której ma obowiązywać norma PN-66/B-12635 
"Fajansowe i półporcelanowe wyroby sani~arne. Miski ustę
powe", określona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Nor
malizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, 
poz. 137), zmien iona została na datę 1 lipca 19-67 r. 

~. Data, od której ma obowiązywać norma PN-66/M-4205Q 
"Automat yka przemysłowa . Regulatory '0 bezpośrednim dzia
ł<iniu ciągłym. Podstawowe parametry", określona w obwiesz

i.czeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 czerw
ca 1966 r. (Monitor Pblski Nr 30, poz. 160), zmieniona zo

" ~tała na datę 1 lipca 1967 r. 
. § 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje n~:)f

l-fIlę PN-S8/H-92127 "Stal węglowa wqlcowana. Blachy żeber-
· kowe .. Wymiary", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol
:>kiKomitet Normalizacyjny dnia 6 listopada 1958 r. (Moni
lor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

. ' . 2. Norma wymieniona w § 1 lp. ~ zastępuje normę 
: PN-59/H-93624 "Mosiądz . KsztaltowniĘi" , ustanowioną jako 
~bowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 

:1 li·pca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz, 449). 

-', 
.1' • 

j 
<. 

19 lutego 1965 r. (Monitor Pol- 15 pażdziernika 1966r. 

I ski Nr 36, poz. 209) 
15 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 17 listopada 1966 r. 

. ski z 1965 r. Nr 10, poz. 37) 

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 . zastępuje normę 
PN-62/A-74106 "Pieczywo pólcukiernicze" , ustanowioną przez 
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. '(Mo
nitor Polski z 1963 r. Nr 21, ' poz. 115). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. B zastępuje normę 
PN-62/M-80226 "Liny stalowe trójkątnożylowe", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia '1962 r. 
(Monitor Polski Nr 50, poz. 248). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje w części do
tyczącej lin płaskich podwójnie szytych normę PK-62/M-B0227 
"Liny stalowe płaskie", ustanowioną prze~ Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Poiski 
Nr- 50, poz. 248)~ 

6. Norma wymieniona -w § 1 lp. 10 za stępuje normę 

PN-60/R-75368 "Warzywa świeże . Pomidory", ustanowioną 
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, 'poz, 33). 

7. Normy wymienione w §. 1 lp. 18 i 19 zastępują na
stępują.ce normy: 

1) PN-65/W-89331 ,n Okrętowe urządzenia ladunkowe. Za- · 
. czepy bomowe podwójne plaskie", 

2) PN-65/W-89332" - Zacze py bomowe podwójne sza
klowe" 

.' - ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 10 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274). 
8. Normy wymienione w § 1 -lp. 14, 15, 16, 20, 21 i 22 

zastępują następujące normy; 
1) PN-63/W-89321 ".) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Bo

my ładunkowe lekkie", 
2) PN-63/W-89322" - Bomy ładunkowe ciężkie", 

3) PN-63/W-89323" - Bomy ładunkowe ciężkie z krąż
, kiem", 

4) .PN-63/W-89333" -:- Zacz.epy bomowe dwuoczl;\.owe 
gai" , 

5) P:N-63/W-89334" ,- Widełki pięty bomu", 
6) PN-63/W-89335" - Widelki noku bomu" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 22 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322). 
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9. Norma wyJll.ieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę· 

PN-S4/D-OIOOO "Wady drewncP·. zat~ierdzoną jako zalecane} 
r ozporządzeniem Przewodniczącego Państwow ej Komisji Pla- . 
nowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w spra
wie zatwierdzenia n orm par\st wowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizac·yjny, dot y czćicych prżemyslu lekkie
go (Dz. U. Nr 19. poz. 1 EJ). 

10. Norma wymieniona w§ 1 .lp. 44 obwieszczenia Pol
s!de~o Eomitętu Normalizacyjn euo z dnia 9 lutego 1965 r. 
(MoI1itor Polski Nr 10._poz. 37) zastępuje normę PN-57!M-596.:l4 
,;WierUa kręte krqtk ie do alumini um z chwy tem walcowym'! , 
1! stanowioną j ak o phowiązujqcą przez Polski Komitet Nor
malizacy jny dnia 13 listopada 195, r. (rvlonitor Polski ·Nr 101, 
poz. 592) . . 

§ 4. Tracą moc nast~pujące normy: 
A) z dniem 31 gmdnia 1966 r.: 

1) PN-55/A-74008 · "Przetwory zbożowe. Ziarno {)Czyszczone 
do przemiału" 

- zatwierdżon'a jako obowiązująca rozporządzen iem 
PrzewodniC7.ącego Państwow e j Komisji Planowania Go
s podarC?ego z dnia 10 maja 1956 [. VI sprawie zatwier
dzcn:a norm pai1stwowych (Dz. U. Nr, 15. poz. 85); 

2) PN-58/ K-91021 "Tabor kol ejowy. Wa gony i tendry nor
malnotorowe. Osie zesta wów kołow ych 
do lożysk ślizg owych" 

- ust anowiona jako· za lecaEd .pr-zez Polski Komitet Nor
ma lizacyjny dnia 6 grudnia 19::8 r. (Monitor Polski 
z 1959 r: Nr 24. poz. 112) ; . 

3) PN-5S!J-C8001 " Preparaty promieniotwórcze. Opakowa-
nie, znakoWe nie . transport" 

- ustanowiona jClko obowiązująca przez Pol.ski Komitet 
Norma.Jizacy juy dnia 28 ~frudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 19ąO_.T. Nr 32. poz . 161); 

4) PN-62/R-63011 · .. Maszyny rolnicze. Młocarnie. Śruby d o 
mocowania cepów" 

- u'3tanowio'ną prz€z Po lski · Komite t Normalizacyjny 
dnia 21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski ·z 1963 r. Nr 21, 
poz. 115); 

5) PN-58/R-55011 .n Maszyny rolnicze. Przyrządy tnąca 
maszyn żniwnych, Nożyki giadkie", 

6) PN-58iR-55012.. - - Nożyki nacinane" 
- ustanowione jako · ocowi ąz\1j ące pr zez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 31 malca 1958 r. (Monitor Polski 
Nr 39. poz. 228); 

7) PN-62/R-55035 " - Przyrządy tnące średniego cięcia. 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Palcc" 
- ustanowiona . przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 29 września 1 ~62 r. (Monitor Polski Nr 80. poz. 376) 
z pó;~niejs7.ą zmianą numeru (Monitor Polski z 1963 r. 

- Nr 5, poz. 27); 

PN-62iR-55C65 .. - Przyrządy tf'ącP. maszyn żni\'mych. 

Prz~' ciski listew nożowych kosia-
rek" 

ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjn y 
dnia 29 września lS62 r. (Monitor Polski Nr 80. poz. 3-16); 

PN-60/R-55004 - ~ . Listwy nożowe żniwiarki. Ze-
społy" , 

PN-60/R-55006 - -:- Ustwy nożowe snopowiązałek . 

Zespoły " , 

PN-60iR-55010 .. - - Grzbiety listew nożowych. Wy-
tyczne konstrukcyjne" . 

PN-60/R-55014 - - Główki llstew nożowych !>nopo-
wiązałek." . 

PN-60/R-55015 Główka listwy nożowej żui-

wiarki .. ·• 

---------~------'---~----_ .. --
14) PN-60/R-55016 Główki listew nożowych kosia--

rek bocznych" 
- ilstanowione jako ·obo·wiązujące przez · Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 25, poz. 121); 

15) PN-611R-55Q05 - - Listwy nożowe kosiarek bocz-
nych", 

16) PN-61 /R-6S018 - ' - Grzbie t . listwy . nożowej żni-

wiarki", 
17) PN-61 /R-55019" - - Grzbiety listew nożowyclł ko

siarek bocznych" , 
18) PN-61/R-5502Q.. - - Grzbiety listew nożowych sno-

, 

. powią'zaiek" ... ',' 
- ustanowione jako .obowiązujące przez Polski KOmitet 
Nonnaiizacyjny ania 23 marca 1961 r. (Monitor Polski " 
Nr 41. poz. 193); 

19) PN-Ql/R-55017 ,: ) Mas~yny żniwne. Stalki", 
20) PN-611R-55031 - ,Palec żniwiarki" , 

21) PN-61/R-55033 " ....,...: Palec snopowiązałki" , 

22) PN-61 /R-55034" - Palec podwójny kombajnów" 
- ustanowione jako obowiązuj ące przez Pols.ki Komitet 
Normalizacyjny dnia 5 lipca Ig61 r. (Monitor Polski ' 
Nr 67, poz. 292); 

23) PN/R-55045 - BE'lka palcowa żniwiarki" , 

24) PN/R-55051 - Przycisk kosy żniwiarki", 

25) PN/R-5::054 - Prowadnica kosy i.niw il'lrki", 
26) PN/R-55055 - Prowadnica kosy kosiarki" , 
27) PN/R-55057 . - Prowadnica głowicy kos żniwiarki " , . 
28) PN/R-55091" - Łożysko kola napędowego żniwiarki" , . 
29) PN/R-55094" - Łożysko ko la polowego żniwiarki" , 

30) PN/R-6300 1 ,n Młocarnie . Cepy karbowane kątowe'. 

45 mm", 
31) PN/R-63Q02 - Cepy karbowane kątowe 35 mm", 
32) PN/lt-63003 ,, - Cepy karbowane płaskie 45 mm", 
33) PN/R-63004 - Cepy karbowane wklęste 35, mm'.', 
34) PN/R-63005" - Podkład cepo,vy plask.i 45 mm", 
35} PN/R-6300T" - Podkład cepowy wklęsły 45 mm" 

I -, 

,. 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Norma lizacyjny dnia 19 marca 1960 r : (Monitor Polsld .. ', 
Nr 40, poz. 201); ."", 

36) PN:S9/R-55032 "Maszyny rolnJcze. Palec kosiarki" ___ 
- ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny ja- :; f 

ko obowiązująca dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski. 
Nr 75, poz. 401), • 
B) z dniem 31 marca 1!l57 r.: 

1) PN-58/P-9GOO l ' ) \ Vytwory . papiernicze. Papier pakowy 
s iarczynowy" • . 

2) PN-58/P-~6005" - Papier pakowy makufaturowy", 
3) · PN-58iP-S6007" - Bibułka i papier butelkowe" 

4) . 

5) 

6) 

- ustanowione jako obowiązująee przez Polski. Komite t 
Normalizacy jny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Po!-

. ski Nt 67, poz. 395); 
w części dotyczącej papieru pakowego natronowego kre
powanego PN-60/P-96015 "Papier i karton pakowy niJ 
tronowy krepowany" , ustanowiona jako obowiązujilca 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 ·czerwca 
1960. r. (Monitor Polski Nr 72. poz. 334); 
w części dotyczącej papieru pakowego natronowego 
PN-58/P-96002 .:) Wytwory papiernicze. Parier i .karton 

, pakowe na tronowe". 
w części dotyczące] papieru pakowE'qo ce lulozowo-ma- ,', 
kulaturowego PN-58/P-95004 " - Papier i karton pakGwe '1 

celulozo\vo-makulaturowe" , " 1 

ustanowione jako obowiązuj ące przez Polski Komitet , ,"~ 
Normalizacyjny dnia 21 czerwca-1958 r. (Monitor Polski 
Nr 67. poz. 395). 

Preze, Polskiego Kotnitetu Normalizacyjf'ego : .w z. B, Plan'elu c~ 

' ) Peiny tytu ł normy: jedna kreska pned tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą c zęść pełnego tytull'. a dwie kreski 
przed tytułem tej silu;ej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu. 

, . 
_l. 
. , 

____ T_ło_c_zono z polecenia Prezesa Rady Ministrów · w Zakładach Graficznych "Tamk·a". Zakl. nr 1, Warszawa, ul. Tam k_Cl_3. __ _ 

Zam. 1924. . Cena l~ęO zł . 


