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Definitief vastgestelde normen zullen als Nederlandse norm gelden. Daarom wordt dit normontwerp in Nederland voor
commentaar gepubliceerd. Op het ontwerp ingebracht commentaar zal aan de bevoegde normcommissie worden
voorgelegd die hiermee rekening zal houden bij de bepaling van de Nederlandse stem. Indien er geen bezwaar bij het NNI
wordt ingebracht, kan dat leiden tot ongewijzigd definitieve vaststelling van het ontwerp als norm.
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Van Europese normen bestaan drie officiële versies: Engels, Frans en Duits. Voor Nederland zal de Engelse versie gelden,
tenzij voor een geautoriseerde versie in het Nederlands wordt gekozen.
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Normcommissie 301 045 "Tandheelkunde"

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without, the written
consent of the Netherlands Standards Institute.
The Netherlands Standards Institute shall with the exclusion of
any other beneficiary collect payments owed by third parties for
duplication and/or act in and out of law, where this authority is not
transferred or falls by right to the Reproduction rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of
anderszijns, hetgeen ook van toepassing is op gehele of
gedeeltelijke bewerking
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Als Europees normontwerp is gepubliceerd:prEN ISO 3630-2:1999,IDT

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standards Institute and/or the
members of the commissions therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications put out by the
Netherlands Standards Institute

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte
schade, onstaan door of verband houdende met toepassing
van door het Nederlands Normalisatie-instituut
gepubliceerde uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte
op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen
c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.
©1999 Nederlands Normalisatie-instituut
Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190
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Will supersede EN 23630-2:1991

English version

Vo

Dental root-canal instruments - Part 2: Enlargers (ISO/DIS 36302:1999)

Instruments pour canaux radiculaires utilisés en art
dentaire - Partie 2: Elargisseurs (ISO/DIS 3630-2:1999)

Wurzelkanalinstrumente - Teil 2: Erweiterer (ISO/DIS 36302:1999)

This draft European Standard is submitted to CEN members for second parallel enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee
CEN/TC 55.
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If this draft becomes a European Standard, 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.
This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same
status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
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Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and
shall not be referred to as a European Standard.
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Foreword
The text of the International Standard ISO/DIS 3630-2:1999 has been prepared by Technical Committee
ISO/TC 106 “Dentistry” in collaboration with Technical Committee CEN/TC 55 “Dentistry”, the
secretariat of which is held by DIN.
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This document is currently submitted to the second parallel Enquiry.
Endorsement notice

The text of the International Standard ISO/DIS 3630-2:1999 has been approved by CEN as a European
Standard without any modifications.
NOTE: Normative references to International Standards are listed in annex ZA (normative).
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Annex ZA (normative)
Normative references to international publications
with their relevant European publications
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This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to
this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the
latest edition of the publication referred to applies.

Year Title

EN

Year

EN ISO 1797-1:1995/A1

1999

EN ISO 1797-2

1995

1992 Dental root-canal instruments - Part 1:
EN ISO 3630-1
Files, reamers, barbed broaches, rasps,
raste carriers, explorers and cotton broaches

1994

Pr

Publication

1990

ISO 1797-1:1992/A1 1997 Dental rotary instruments - Shanks Part 1: Shanks made of metals

ISO 3630-1

1992 Dental rotary equipment - Shanks Part 2: Shanks made of plastics

1985 Dentistry - Dental rotary instruments Number coding system - Part 1: General
characteristics

EN 26360-1

ISO 8601
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ISO 6360-1

or

ISO 1797-2

1988 Data elements and interchange formats
EN 28601
Information interchange - Representation of
dates and times and its technical
corrigendum 1:1991
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Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,
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Normalisatie: de wereld op één lijn.
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Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
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