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English version

Feather and down - Test methods - Determination of the
quantitative composition of feather and down (manual method)

Plumes et duvets - Méthodes d'essais - Détermination de la
composition quantitative de plumes et duvets (méthode
manuelle)

Federn und Daunen - Prüfverfahren - Bestimmung der
quantitativen Zusammensetzung von Federn und Daunen
(manuelles Verfahren)

This European Standard was approved by CEN on 23 March 1998.
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CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
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EN 12131:1998
Foreword
This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 222 "Feather and down
as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down", the secretariat
of which is held by UNI.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication
of an identical text or by endorsement, at the latest by October 1998, and conflicting national
standards shall be withdrawn at the latest by October 1998.
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According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of
the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium,
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United
Kingdom.
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