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Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas
cylinders - Part 1: Specifications - Technical Corrigendum 1 (ISO 113631:2010/Cor 1:2011)

Bouteilles à gaz - Filetages coniques 17E
et 25E pour le raccordement des robinets
sur les bouteilles à gaz - Partie 1:
Spécifications - Rectificatif technique 1
(ISO 11363-1:2010/Cor 1:2011)

Gasflaschen - 17E und 25E kegeliges
Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit
Gasflaschen - Teil 1: Spezifikationen (ISO
11363-1:2010/Cor 1:2011)
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This corrigendum becomes effective on 15 April 2011 for incorporation in the three official language
versions of the EN.
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Ce corrigendum prendra effet le 15 avril 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.
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Die Berichtigung tritt am 15.April 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
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