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Voorwoord
Dit document (EN ISO 3834-2:2005) is opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 44 “Welding and
allied processes” in samenwerking met de Technische Commissie CEN/TC 121 "Welding", waarvan het
secretariaat door DIN wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2006 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
juni 2006 worden ingetrokken.
Deze norm vervangt EN 729-2:1994.

Vo

Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
Verklaring van bekrachtiging

De tekst van ISO 3834-2:2005 is zonder enige wijzigingen door de CEN aangenomen als
EN-ISO 3834-2:2005.
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ISO 3834 heeft als hoofdtitel Quality requirements for fusion welding of metallic materials en bestaat uit de
volgende delen:
— Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
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— Part 2: Comprehensive quality requirements

ev

— Part 3: Standard quality requirements

— Part 4: Elementary quality requirements

iew

— Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of
ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
OPMERKING
Een Technisch Rapport ISO/TR 3834-6, Quality requirements for fusion welding of metallic materials
— Part 6: Implementation of ISO 3834 is in voorbereiding.

eld

Verzoeken om officiële interpretaties van ieder aspect van dit deel van ISO 3834 behoren te worden gericht
aan het secretariaat van ISO/TC 44/SC 10 via uw nationale normalisatie-instelling, waarvan een overzicht
kan worden gevonden op www.iso.org.
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