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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

 
                                                 

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  هايويژگ –هاي روپوش مدارسپارچه- منسوجات

 (اول  )تجديدنظر

  سمت و/ يا نمايندگي  رئيس:
 اکبر  خدامی،

 نساجی(دکترا  )

 عضو ایئت علمی دانشکاه صنعتی اصفهان

 دبير:

 ، رسو مهرورزان

  )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 ستان اصفهانادراه ک  استاندارد ا

 )اسامی به ترتیب حرو  الفبا (  اعضاء:

 جمیله                                                                     آفاقی،

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 استاد ، انگامه

 ) لیسان  مهندسی نساجی(

 

                        مریم                                            اسماعیلیان،

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 اطلسی، شهح

 )لیسان  فیزی (

 

 امی  پور، حمیدرضا

 ) لیسان  مهندسی نساجی(

 

 ایوبی زاده، حجت اهلل

 )لیسان  مدیریت(

 

 حمیده تشکر  شاد،

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 

 رشتاک، صابر

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 

 آزمایشگاه اکرودیته بهساز

 

 

 اداره ک  استاندارد استان اصفهان

 

 

 شرکت مشاوری  نی  تک 

 

 

 شرکت پلی اکری 

 

 

 اداره ک  استاندارد استان اصفهان

 

 

 نجم  صنایع نساجی ایرانا

 

 

 DCMدفترفنی 
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 رانمائی، زارا

 ق لیسان  مهندسی نساجی()فو

 

 سیاوشی، مریم

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 شهانقی، عطا

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 محمد علی طاار ،

 )کارشناسی ارشد  بازرگانی(

 

 علی بخشی، سمیه

 )دکترا  نساجی(

 

 عمرانی، سیدامید

 ) لیسان  مهندسی نساجی(

 

 نعیمی نیا، فرناز

 جی()فوق لیسان  مهندسی نسا

 

 وحدانی، ابراایم

 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 

 یزدان پناه ، حسی 

 )لیسان  مهندسی نساجی(

 
 

 

 شرکت بافت آزاد 

 

 

 

 اداره ک  استاندارد استان اصفهان

 

 

 کارخانجات نساجی خو 

 

 

 گروه نساجی زندگی

 

 

 شرکت بافت آزاد 

 

 

 شرکت پلی اکری 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 شرکت بهارجی 
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 گفتار يشپ

تدوی  شد.  1332  نخستی  بار در سا "اا ویژگی –اا  روپوش مدارس پارچه –منسوجات   "استاندارد 

 تأیید کمیسیون ای  استاندارد براساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و

اجحس کمیته ملی  سیصدو اشتادو پنجمی  اا  مربو  برا  اولی  بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در

به دارد . این  ای  استاندتصویب ش  13/99/23اا  نساجی و الیا  مور    استاندارد پوشاک و فرآورده

اندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب قانون اصح  قوانی  و مقررات مؤسسه است 3استناد بند ی  ماد  

 شود.  ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1331بهم  ماه 

اا  ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات،  برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

برا  اصح  و تکمی  ای   استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که

بنابرای  باید استاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. 

 امواره از آخری  تجدیدنظر استاندارداا  ملی استفاده کرد.

 است.1332: سا  1333ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 خی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است:آو م منابع

 ویژگی اا –پارچه اا  پنبه ا  سب   -1933استاندارد ملی ایران شماره   .1

 ویژگی اا  پارچه لباس کار -1222استاندارد ملی ایران شماره   .9

 ( پلی استر –به ویژگی اا  پارچه پیراانی ) پن -9293استاندارد ملی ایران شماره   .3

  ویژگیها -پارچه پلی استر ویسکوز-منسوجات -3333استاندارد ملی ایران شماره    .2

 پلی استر –پنبه   ویژگی اا  پارچه مخلو -2399استاندارد ملی ایران شماره   .3

استفاده از تجربیات و بررسی نتایج آزمایشگاای انجام شده توسط بخش نساجی اداره ک  استاندارد    .6

 اصفهان استان

 



 

1 
 

  هايويژگ  –هاي روپوش مدارسپارچه - منسوجات

   هدف  5

مدارس دخترانه و  روپوشاا  مورد استفاده برا   اا  پارچهتعیی  ویژگی اد  از تدوی  ای  استاندارد،

 باشد.پسرانه می

 كاربرد  دامنه 2

مخلو  پنبه یا ویسکوز با  درصد پنبه و 199اا  تار و پود  از جن  پارچهبرا  ای  استاندارد   2-5

 .کاربرد دارداستر  پلیدرصد  39حداکثر 

ه بدرصد ویسکوز 39درصد پلی استر ،39 و/ یادرصد ویسکوز 33 ،درصد پلی استر 63 مخلو  اا پارچهبرا   -يادآوري

 مراجعه شود. 3333شماره ایران استاندارد ملی

 .گیردرا در بر نمیو تکمی   رز اا  مربو  به نوع رنگویژگی ،ای  استاندارد  2-2

 

  الزامي  مراجع  3

  ترتیب  بدی   . است  شده  داده  اا ارجاعآن  استاندارد به  ای   در مت   که  است  مقرراتی  زیر حاو   الزامی  مدارک

نظر،  و/ یا تجدید  چاپ  تاریخ  دارا   شود. در مورد مراجع می  استاندارد محسوب  از ای   جزئی  مقررات  آن

استاندارد   ای   ذینفع  کاربران  . معهیا بهتر است مورد نظر نیست  مدارک  ای   بعد   اا و تجدیدنظراا  اصححیه

قرار داند. در مورد   زیر را مورد بررسی  الزامی  مدارک  اا و تجدیدنظراا  اصححیه  کاربرد آخری   امکان

  شده  داده  ارجاع  الزامی  مدارک  و/ یا تجدیدنظر آن  چاپ  ری و/ یا تجدیدنظر، آخ  چاپ  تاریخ  بدون  مراجع

 . مورد نظر است

 : است  استاندارد الزامی  ای   زیر برا   از مراجع  استفاده

 عیی  ثبات رنگ در برابر عرق بدن.ت  روش - نساجی  کاالاا   رنگ  : ثبات136شماره  ایران  استاندارد ملی 3-5

  روش آزمون. - مالش  در مقاب   رنگ  ثبات  - :  نساجی 992 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-2

 ثبات رنگ در برابر فشار گرم.  تعیی   روش - نساجی  کاالاا   رنگ  : ثبات939شماره  ایران  استاندارد ملی 3-3

  .و انجام آزمون  ساز شرایط محیطی استاندارد برا  آماده -نساجی :  223 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-۴

: تعیی  حداکثر 1قسمت  -خصوصیات کششی پارچه -نساجی:   1123-1 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-1

 نیرو و ازدیادطو  در حداکثر نیرو  اعما  شده به روش نوار باری 

 .پارچه  د سطححو وا  در واحد طو   جرم  تعیی   : روش 1123 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-۶
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 .سرد  در آب  ور   غوطه بعد از  ابعاد پارچه  تغییرات  تعیی   :  روش 1929 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-8

برگشت پییر  پارچه از چروک قابلیت روش تعیی   -منسوجات :  1922شماره استاندارد ملی ایران 3-7

 روش آزمون – خوردگی

  بمنظور انجام  آزمایشگاای  از نمونه  آزمونه  انتخاب  :  روش 1923 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-1

 .فیزیکی  اا  آزمایش

انحناء و   گیر  اندازه روش -اا  تار  وپود  و حلقو  بافت پارچه:  1293 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-5۱

 .سرکجی

بخش دوم :  –ی و پرزدای پارچه : روش تعیی  تغییرات سطح 2139-9 شماره استاندارد ملی ایران 3-55

 روش آزمون توسط مارتیند .

ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی:  -اا  ثبات رنگآزمون -نساجی:  2932 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-52

 المپ قوس زنون برا  آزمون رنگ پریدگی

 الیا  مخلو  : یازدام قسمت -کمّی شیمیایی تجزیه  -نساجی  2666-11 شماره  ایران  استاندارد ملی3-53

 اسید( سولفوری  از استفاده با استر)پلی با سلولز 

 روش آزمون. –گیر  طو  وعرض پارچه اندازه –منسوجات :  2393 شماره  ایران  استاندارد ملی 3-5۴

 –ن و سودا صابون یا صابودر برابر شستشو با   رنگ  ثبات  - :  نساجی19936شماره  ایران  استاندارد ملی 3-51

 روش آزمون.

اا  آزمایشگاای جهت انجام اا و آزمونهتهیه نمونه –نساجی :   11969  شماره  ایران  استاندارد ملی 3-5۶

  اا  شیمیایی.آزمون

 

  و تعاريف  اصطالحات  ۴

 رود:در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف زیر به کار می

۴-5  

 ( بهر )پارتي 

عبارتی ه اا  یکسان یا بکه دارا  جن ، نوع بافت، وزن، طر  و نقشه، نمره و تاب نخ ا  از کاالمجموعه 

 اا  فیزیکی و شیمیایی یکسان باشند. دارا  ویژگی
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۴-2  

  طاقه 

 صورت دواله گاه مناسب مستطی  شک  بطور منظم و محکم دور ی   تکیهه متراژ معینی از پارچه که ب

 پیچیده شده باشد .

۴-3  

  رول 

 متراژ معینی از  پارچه که به طور منظم و محکم دور ی  لوله مقاوم از جن  مناسب، پیچیده شده باشد. 

 

۴-۴  

  عدل 

 باشد.کیلوگرم  199 نباید بیش ازار عد   . جرمشود می  قرار داده  یا رو  طاقهتعداد    آن درون  که  ا  بسته

 

 ها ويژگي  1

  رنگ ثبات     1-5

 . باشد 1 جدو  طب  باید شیمیایی و مکانیکی ، طبیعی مختلف عوام  برابر در ارچهپ رنگ ثبات درجه

 

 

 رنگ ثبات -5 جدول

 حداقل درجه عوامل مختلف رديف

 تغيير رنگ

 حداقل درجه 

 لکه گذاري

شماره استاندارد 

 روش ازمون

 2932 - 3 نور 1

 (3)روش19936 2 2 شستشو 9

 136 2 2 عرق بدن)اسید  وقلیایی( 3

 992 2 - مرطوب مالش خش  و 2

 939 2 2 مرطوب اطو  خش  و فشار 3
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 ويژگي هاي فني 1-3 

 باشد. 9اا  فنی پارچه باید طب  جدو  ویژگی

 هاي فني پارچهويژگي – 2جدول 

يير غحداكثر ت

 ابعاد پس از

وري در غوطه

 آب سرد

 )درصد(

حداقل درجه 

برگشت پذيري 

از چروك 

خوردگي در 

 پود جهت تار و

حداقل درجه 

پرزدهي پس 

 از

 دور 2۱۱۱ 

 حداقل نيروي گسيختگي

 (نيوتن) 

جرم در واحد 

 سطح 

)گرم بر متر 

 مربع(

 جنس

 درجهت تار درجهت پود
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طبق استاندارد 

 ملي ايران

 شماره

52۴2  

طبق استاندارد 

 ملي ايران

 شماره

52۴۴  

طبق 

استاندارد 

 ملي ايران

  شماره

2-۴53۱ 

 طبق استاندارد ملي ايران

  شماره

5-55۴8 

طبق استاندارد 

ملي ايران 

 55۴7شماره 

 نروش آزمو
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 جنس  1-۴

نسبت به مقدار اظهار  استر پنبهاستر ویسکوز یا پلیاا  پلیحد روادار  جن  الیا  تشکی  دانده  پارچه

 .(2666-11)روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره  باشددرصد می ±9 شده 

 عرض پارچه 1-1

   روش آزمون طب  باشد ) درصد ±9ادار  حد رو اباید مطاب  با مقدار اظهارشده ب  شده  تکمی   پارچهعرض 

 ( .2393استاندارد ملی ایران شماره 

 طول پارچه  1-۶

طور یکسره ه االمکان بباید حتییا رو  باید حداق  برابر با مقدار اظهار شده باشد. طو  طاقه  پارچه طو 

متر  6کوچکتر کمتر از   تکه  که  شرطی  باشد به  تواند دو تکه بهر  می  اا در ی  درصد طاقه 19حداکثر بوده و 

 .( 2393شماره  )روش آزمون طب  استاندارد ملی ایراننباشد

  سر كجي  1-8 

 درصد باشد)روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران 3/1دو سر حاشیه نباید بیشتر از  در  پارچه سر کجی

 .(1293 شماره

  انحناء  1-7 

متر باشد) روش آزمون طب  استاندارد نباید بیشتر از ی  سانتی انحناء یا خمیدگی پارچه در دو سر حاشیه

 .( 1293 شماره ملی ایران

 

 شرايط آماده سازي نمونه و انجام آزمون  ۶

 درصد و دما  (63 ±9)ساعت در رطوبت نسبی  92اا باید حداق  به مدت نمونهقب  از انجام آزمون، 

 .  دنیرگ قرار( 223ان شماره )طب  استاندارد ملی ایر یوسدرجه سلس(  9±99 )

 

 نمونه برداري 8

طور تصادفی برداشته ه اا  مورد آزمون باید معر  واقعی خوا  پارچه در بهر بوده و بنمونه 8-5

 شوند.

شود، از ار سر  ی  عد  اایی که در او ، وسط و آخر تحوی  داده میابتدا از ک  بهر از مح  8-2

 رداشته شود.ب یا رو  و از ار  عد  دو طاقه
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اا  چشمی یا ظاار  را انتخاب نموده و آزمون اارو  یااا از میان طاقه یا رو  طاقه 3جمعاً  8-3

 شماره طب  استاندارداا  ملی ایراناا، رو  یااا  فنی از طاقه به منظور انجام آزمون داید.اا انجام رو  آن

 اا  مناسب انتخاب نمایید.آزمونه  1923و  11969

 

 اا  چشمی یا ظاار  باید در مح  کارگاه تولید  یا انبار انجام شود.آزمون -دآورييا

 

 عيوب   7

 غيرمجاز  عيوب  7-5

باید توسط ی  تکه نخ رنگی در کناره اا  پارچه زیر   شر   به  یعیوب ،میچشدر موقع بازرسی و آزمون اا  

اا در ی  عد  می توانند دارا  ای  عیوب درصد از ک  طاقه یا رو  19در مح  عیب مشخص گردد. حداکثر

 :نخ رنگی وجود داشته باشد. 2متر پارچه نباید بیش از 199باشند. در ار 

  یا پود   تار   قفسه  7-5-5

 ( )بریده  پود شکسته  7-5-2

   ا  پود حلقه  7-5-3

  شده  ود رودهپ 7-5-۴

 پود اشتباه 7-5-۴

 پود ش  و کشیده شده 7-5-1

 موج 7-5-۶

 اا کناره  بودن  و سفت   ش 7-5-8

  و رنگ  روغ ، چربی  لکه  7-5-7

 ( و بافت  ، چاپ رنگ  )نایکنواختی  پارچه  اا در سطح نایکنواختی  انواع 7-5-1

 تار و یود  نخ  در رفتگی 7-5-5۱

 یا ورد  لنگه خط 7-5-55

  غریبه  نخ 7-5-52

  و سورا   پارگی 7-5-53

 رد یا شانهکشی اشتباه در ونخ 7-5-5۴
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 ثار شانه معیوبآ 7-5-51

 شتباه بافت)نقشه غلط(ا 7-5-5۶

 وک خوردگی ضم  عملیات تکمیلی که برطر  نشود. چر 7-5-58

 سانتی متر از متراژک  طاقه یا رو  کم شود. 19به ازا  ار عحمت یا نخ رنگی حداق  

  گذشت  قابل  عيوب  7-2

 :باشند زیر می  شر   به  گیشت  قاب   عیوب

 نباشد.  رویت  قاب   سادگی  به  که  یفعبسیار ض  اا  لکه 7-2-5

 نشود.  دیده  سادگی  به  که  آثار رفوگر   7-2-2

 پارگی حاشیه کمتر از سه میلی متر. 7-2-3

 نشود.  دیده  سادگی  به  که  اایینایکنواختی  7-2-۴

در   عیب  از ی بیش نباید  ، گیشت  قاب   عیوب  مح   در نظر گرفت   بدونیا رو    در ار طاقه  7-2-1

 باشد. وجود داشته  متر پارچه 2ار 

متر وجود داشته باشد باید امه سانتی 19دو یا چند عیب قاب  گیشت در فاصله کمتر از   چنانچه 7-2-۶

 اا را ی  عیب غیرمجاز محسوب کرد و با ی  عحمت یا نخ رنگی مشخص نمود.آن

 کم شود. یا رو  متر از متراژ ک  طاقهسانتی 19حداق  حمت یا نخ رنگی عبه ازا  ار ی   7-2-8

 

 بسته بندي 1

 بسته بندي پارچه 1-5

طور منظم و محکم ه ، بیا به دور رو  مستطی  شک  گاه مناسبتکیهدور ی  ه پارچه باید ب 1-5-5

 شود. پیچیده( 6-3بند  طب )

 مهار شود.یا رو  آن در ار طاقه  پارچه باید توسط نوار کاغی  و یا مشابه 1-5-2

 باید یکسان باشد.  یا رو  اا  درون ار طاقهویژگی 1-5-3

رنگ که در مقاب  نفوذ آب مقاوم باشد، اتیل  یا سلوفان بیاا  پلیاا باید در کیسهرو  یاطاقه  1-5-۴

 قرار گیرند.

 صورت عدله برول  وبسته بندي طاقه  1-2

 د.نصورت زیر عد  بند  می شوه ه باا  آماده شدرو  یاطاقه 
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بند  گردند که در مقاب  نفوذ گرد و غبار به داخ  اا باید به نحو مناسبی بستهرو  یاطاقه  1-2-5

 عد  مقاوم باشند .

ا  وارد طوریکه به محتویات عد  صدمهه کشی گردند بکشی، یا مفتو  اا باید تسمهعد  1-2-2

 نیاورد.

 اظهار شده باشد. مقدارمحموله باید مطاب  با  ار عد  و ک  جرم 1-2-3

 

 گذاري نشانه 5۱

 يا رول گذاري روي  طاقهنشانه 5۱-5

طور خوانا و ثابت به زبان فارسی برا  مصار  ه اا  زیر باید بر رو  ی  برچسب آویز )اتیکت(، بآگاای

، از گوشه انتهایی و تولید کنندهمورد تواف  سفارش دانده داخلی و برا  صادرات به زبان انگلیسی یا زبان 

 :آویخته یا نصب شود یا رو  طاقه

 نام و نشان سازنده 5۱-5-5

 ذکر درصد ار جزء( ،)و در مخلو  الیا نوع جن   5۱-5-2

 شماره کالیته   5۱-5-3

 شماره رنگ  5۱-5-۴

 برحسب متریا رو  متراژ خالص طاقه  5۱-5-1

 مترعرض پارچه برحسب سانتی 5۱-5-۶

 برحسب متر یا رو  متراژ ناخالص طاقه  5۱-5-8

 برحسب کیلوگرم یا رو  وزن خالص طاقه 5۱-5-7

 اا  مورد نیازسایر نشانه 5۱-5-1

 گذاري روي عدلنشانه 5۱-2

 اا  زیر باشد :قسمت خارجی ار بسته بند  باید دارا  آگاای

 نام و نشان سازنده 5۱-2-5

 نوع جن   5۱-2-2

 شماره کالیته  5۱-2-3

  بند رنگشماره طر  و  5۱-2-۴
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 شماره عد  5۱-2-1

 یا رو  تعداد طاقه 5۱-2-۶

 وزن خالص 5۱-2-8

 وزن ناخالص 5۱-2-7

 نشانه چتر 5۱-2-1

 نشانه قحب که بر رو  آن ضربدر کشیده شده باشد. 5۱-2-5۱

 نام کشور سازنده  5۱-2-55

 مقصد )در مورد صادرات( 5۱-2-52

 

 

 

 

 


