
 
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

ي ملي )رسمي( استانداردها نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار كشور

 ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 

 

 
 

 
2187 

 

 

 
 ويژگيها -پارچه فاستوني صد درصد پشمي -منسوجات

 
 

اول چاپ  

 



وبا توجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 

فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذينفع واعضاي كميسيون 

وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با 

ده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي رعايت ضوابط تعيين ش

مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

يگردد به (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل م5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 لي استفـاده مي نمايد.استانداردهـاي بين المـل

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 

شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي 

وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

ا را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري اقتصادي، اجراي بعضي از استاندارده

نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و 

سات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان مؤس

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 



وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

در صورت احراز ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و 

شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت 

مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار 

فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از 

 ؤسسه مي باشد.ديگر وظايف اين م
 

پارچه فاستوني صد  -نساجي"  استاندارد كميسيون

 " ويژگيها -درصد پشمي
 )تجديد نظر(

 يا نمايندگي سمت رئيس
 يزد دانشگاه (نساجي اسفنديار )دكتراي ،اختياري

  اعضاء
 يزد الياف (نساجي ليسانس صفار، حميدرضا )فوق استادان
 يزد دانشگاه (نساجي )دكتراي مهدي ،افشاري
 يزد دانشگاه (نساجي )ليسانس فرنگيس ،خدادادي

 يزد استان صنعتي استاندارد و تحقيقات كل اداره (، سيد جواد )ليسانس نساجيتفتي فالح

  دبير

 يزد استان صنعتي تحقيقاتاستاندارد و  كل اداره (نساجي ليسانس )فوق فرزانه ،طالبي

 

 گفتار پيش     
استاندارد  شد. اين تهيه 8531 بار در سال نخستين"  ويژگيها – پشمي فاستوني صد در صد  پارچه  -نساجي"  استاندارد

و در  مورد تجديدنظر قرار گرفت بار اولين براي مربوط هايو تأييد كميسيون و بررسي رسيده پيشنهادهاي براساس

 شد اينك تصويب 81/9/11 و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ پوشاكاستاندارد  ملي كميته ين جلسهيكصدو هجدهم

 مصوب ايران صنعتي تحقيقاتاستاندارد و  مؤسسه و مقررات قوانين اصالح قانون 5 ماده استناد بند يك بهاستاندارد  اين

شود.مي منتشر ايران استاندارد ملي بعنوان 8538 ماه بهمن
 

، و خدمات ، علومصنايع در زمينه و جهاني ملي هايپيشرفتو  با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي 

 اين تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي تجديدنظر خواهد شد و هر گونه لزوم در مواقع ايران ملي استانداردهاي

 ملي استانداردهاي به مراجعه براي بنابراين. قرار خواهد گرفت مورد توجه د در تجديدنظر بعديشو استاندارد ارائه

 به توجه ضمن كه است شده استاندارد سعي اين و تدوين كرد. در تهيه آنها استفاده تجديدنظر از آخرين بايد همواره ايران

 كشورهاي و استاندارد ملي المللي بين استانداردهاي واستاندارد  اين بين حد امكان، در جامعه موجود و نيازهاي شرايط

ايجاد شود. هماهنگي و پيشرفته صنعتي
 

:زير است شرح به كار رفته به استاندارد اين تهيه براي كه و مآخذي منابع 
 

1- SABS 346: 1982 Woven Worsted Fabrics
 

 گاباردين پشمي هايپارچه هايويژگي استاندارد   8531 سال : 1813 ايران ملي استاندارد -1
يزد استاندارد كل اداره توسط شده انجام آزمايشگاهي نتايج بررسي و تجربيات از استفاده با -5

 
 



 هايويژگ –پارچه فاستوني صد در صد پشمي  -نساجي

 )تجديد نظر(

  هدف  1

تعيين ويژگي ها، نمونه  داردـاستان ينهـدف از تدويـن ا

 برداري، روش هاي آزمون، بسته بندي و 

نشانه گذاري پارچه هاي صد درصد پشم كه نخ آن درسيستم 

 .باشدمي)نازك ريسي( تهيه شده،  1فاستوني

 

 كاربرد دامنه  2

از صد درصد  كه هاييپارچهدرباره استاندارد  اين  2-1

 فاستوني سيستم ريسندگي در آن رفيمص و نختشكيل شده  پشم

 .شده باشد، كاربرد دارد  ( تهيهريسي )نازك

 رنگ از الياف كه هايي استاندارد در مورد پارچه اين  -1يادآوري 

 تهيه )پارچه خام پس از رنگرزي( شده رنگ و يا پارچه رنگي ، نخشده

، كاربرد بازار است به هعرض و آماده شده تكميل و بصورت هديگرد

 دارد.

 و رنگرزي عمليات به مربوط استاندارد ويژگيهاي ينا -2يادآوري 

 .را در بر نمي گيرد تكميل

 

 الزامي مراجع  3

 اين در متن كه است مقرراتي زير حاوي الزامي مدارك

 آن ترتيب بدين  .است شده داده آنها ارجاع استاندارد به

شود. در مورد مي استاندارد محسوب از اين جزئي مقررات

ها و و/ يا تجديد نظر، اصالحيه چاپ تاريخ داراي مراجع

. معهذا بهتر مورد نظر نيست مدارك اين بعدي تجديدنظرهاي

 كاربرد آخرين استاندارد امكان اين ذينفع كاربران است

زير را مورد  الزامي اركمد ها و تجديد نظرهاياصالحيه

و/ يا  چاپ تاريخ بدون قرار دهند. در مورد مراجع بررسي

 الزامي مدارك و/ يا تجديدنظر آن چاپ تجديدنظر، آخرين

 .مورد نظر است شده داده ارجاع

 استاندارد الزامي كاربرد اين زير براي از مراجع استفاده

 :است

 رنگ ثبات  1371 : سال 171   يرانا استاندارد ملي 3-1

 تعيين ثبات رنگ در برابر عرق بدن.  روش -نساجي كاالهاي

                                                 
1 - Worsted 



ثبات رنگ كاال  1381: سال  187استاندارد ملي ايران    3-2

 روش تعيين ثبات رنگ در برابر خشكشويي. –هاي نساجي 

 رنگ ثبات  1381 : سال 181-1   ايران استاندارد ملي 3-3

در برابر شستشو با  رنگ ثبات تعيين روش -نساجي هايكاال

 .دست

 رنگ ثبات  1311 : سال 204   ايران استاندارد ملي 3-4

  .مالش در مقابل رنگ ثبات تعيين روش -نساجي كاالهاي

 رنگ ثبات  1381 : سال 201   ايران استاندارد ملي 3-1

 روز.نور  در مقابل رنگ ثبات ينتعي روش -نساجي كاالهاي

 رنگ ثبات  1317 : سال 210   ايران استاندارد ملي 3-1

 ثبات رنگ در برابر فشار گرم. تعيين روش -نساجي كاالهاي

پارچه هاي  1382 : سال 183   ايران استاندارد ملي 3-7

 تعيين تعداد نخ تار وپود در واحد طول.    –تاري و پودي 

پارچه هاي  1381 : سال 724 -1  ايران استاندارد ملي 3-8

 اندازه گيري طول طاقه. –تاري و پودي 

پارچه هاي  1381 : سال 724 -2   ايران استاندارد ملي 3-1

 اندازه گيري عرض طاقه. –تاري و پودي 

 هايمحيط 1370 : سال 148 ايران استاندارد ملي 3-10

 .منسوجات آزمايش كردن دهآما استاندارد براي

 -منسوجات  1381 : سال 1147-1 ايران استاندارد ملي 3-11

نيرو و  گيرياندازه : روشاول بخش -پارچه كششي خواص

از  با استفاده شده اعمال در حداكثر نيروي ازدياد طول

  .نوار باريك روش

 جرم تعيين روش 1381 : سال 1148 ايران استاندارد ملي 3-12

 .پارچه د سطححو وا در واحد طول

 تعيين روش  1381 : سال 1242  ايران استاندارد ملي 3-13

  بعد از ابعاد پارچه تغييرات

 .سرد در آب وري غوطه

روش تعيين ميزان  1313: سال  1244استاندارد ملي ايران  3-14

 برگشت پذيري پارچه از چروك خوردگي

 انتخاب روش  1313 : سال 1247  ايران استاندارد ملي 3-11

 هايبمنظور آزمايش منسوجات آزمايشگاهي از نمونه آزمونه

 .شيميايي

 انتخاب روش  1313 : سال 1248  ايران استاندارد ملي 3-11

 هايآزمايش بمنظور انجام آزمايشگاهي از نمونه آزمونه

 .فيزيكي



 روش 1371 : سال 1423  ايران اندارد ملياست 3-17

انحناء و سركجي پارچه هاي تاري وپودي و  گيرياندازه

 حلقوي بافت.

تعيين  1381:سال  1121-2استاندارد ملي ايران   3-18

بخش دوم : تعيين  –مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل 

 مقاومت سايشي تا حد پارگي.

ها و واژه 1370 : سال 3113 نايرا استاندارد ملي 3-11

 .و پودي تاري هايپارچه عيوب به مربوط اصطالحات

 تعيين روش 1371 : سال 4084 ايران استاندارد ملي 3-20

 .گزنون قوس المپ -نور مصنوعي در مقابل رنگ ثبات

روش تعيين  1380:سال  4130-2استاندارد ملي ايران   3-21

بخش دوم : روش آزمون  –و پرزدهي پارچه  تغييرات سطحي

 توسط مارتيندل.

 

 و تعاريف اصطالحات  4

زير  ها با تعاريفو/ يا واژه استاندارد اصطالحات در اين 

 رود:كار مي به

 (بهر )پارتي  4-1

به مجمو عه اي از كاال كه داراي جنس، نوع بافت، وزن، طرح 

ا بعبارتي داراي ويژگي و نقشه، نمره و تاب نخهاي يكسان ي

 هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشند، اطالق مي شود. 

 طاقه  4-2

 دور يك و محكم بطور منظم كه متر پارچه 28±1از  است عبارت

 روي كه دوال و در حالتي بصورت شكل مستطيلي يا مقواي تخته

 باشد. شده پيچيده ،است داخل طرف به پارچه

 عدل  4-3

 قرار داده طاقه 1±3 آن درون كه اياز بسته است عبارت

 شود.مي

 

 هاويژگي  5

 رنگ ثبات  5-1

 مختلف در برابر عوامل پارچه گذاريو لكه تغيير رنگ درجه

 باشد. 1 جدول بايد مطابق و شيميايي ، مكانيكيطبيعي

 جنس   5-2



د در كناره ها مشخص جنس الياف تشكيل دهنده پارچه باي

 گردد .

 رنگ ثبات - 1جدول 

 حداقل مختلف عوامل رديف

تغيير  درجه

 رنگ

 حداقل

 درجه

 گذاريلكه

 روش آزمون

طبق استاندارد ملي  - 6 نور  1

 1331سال  205ايران 

 1335سال  4034و 

طبق استاندارد ملي  4-5 4-5 شستشو  2

 ايران 

 1331: سال 1-131

 )اسيدي بدن عرق  3

 (و قليايي

اندارد ملي طبق است 5-4 5-4

 ايران

 1335: سال 136 

و  خشك مالش  4

 مرطوب

طبق استاندارد ملي  5-4 -

  ايران

 1366: سال 204

طبق استاندارد ملي  4-5 - خشكشويي   5

 ايران  

 1331: سال 133

ي خشك و فشار اطو 6

 مرطوب
طبق استاندارد ملي  5-4 5-4

 ايران 

 1363: سال  250

 

 ويژگي هاي فني 5-3

 باشد. 2ويژگي هاي فني پارچه بايد طبق جدول 

  حاشيه ها  5-4

 و مستقيم و بطور يكنواخت بوده موج بايد بدون پارچه هايهحاشي

ميلي متر  18و حداكثر  10پهناي حاشيه بايد حداقل  شود. بافته

 باشد.

 عرض پارچه 5-5

كه حد اشد سانتي متر ب 110بهتر است  شده تكميل پارچهعرض 

سانتيمتر مي ± 2رواداري آن نسبت به مقدار اظهار شده 

: سال  724-2باشد . )آزمون طبق ا ستاندارد ملي ايران 

1381. ) 

 

 دو خط يا بين حاشيهدو  بين از فاصله عبارت پارچه عرض - يادآوري

 بكار رفته حاشيه در بافت رنگي نخ باشد در صورتيكهمي حاشيه رنگي

 باشد.

 ويژگي هاي فني پارچه – 2جدول 



نوع 

 پارچه

جرم در 

 سطح واحد 

)گرم بر 

 متر مربع(

حداقل 

نيروي 

 گسيختگي

)كيلوگرم  

 نيرو(

حداقل 

درجه 

پرزدهي پس 

 از

 دور 2000 

حداقل درجه 

برگشت 

پذيري از 

چروك 

خوردگي در 

جهت تار و 

 پود

حداكثر 

تعيير 

ابعاد پس 

 از

غوطه وري 

 در آب سرد

 )درصد(

درجهت 

 تار

در 

جهت 

 پود

خيلي 

 سبك

130-120 20 15 4 150 2 

 2 150 4 20 25 131-200 سبك

نيمه 

 متوسط 

235-201 35 25 4 150 2 

 2 150 4 30 40 236-320 متوسط

 2 150 4 35 50 320-420 سنگين

روش 

 آزمون

طبق 

استاندارد 

ملي ايران 

: سال 1143

1331 

طبق 

استاندارد 

 ملي ايران 

:سال 1-1143

1331 

طبق 

استاندارد 

 ملي ايران 

2-4130  :

 1330سال 

 طبق

استاندارد 

 ملي ايران

1244  :

 1353سال 

طبق 

استاندارد 

 ملي ايران

1242  :

 1331سال 

 طول پارچه  5-6 

بايد حداقل برابر با مقدار اظهار شده باشد.  پارچه طول

 10حداكثر االمكان بطور يكسره بوده و  طول طاقه بايد حتي

باشد  تواند دو تكهمي بهر مورد سفارش ها در يكدرصد طاقه

)روش آزمون متر نباشد. 1كوچكتر كمتر از  تكه كه شرطي به

 (1381: سال 724-1طبق استاندارد ملي ايران 

 سر كجي  5-3 

رصد د 1/1دو سر حاشيه نبايد بيشتر از  در پارچه سر كجي

: سال 1423باشد.)روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

1371 ). 

 انحناء  5-3 

انحناء يا خميدگي پارچه در دو سر حاشيه نبايد بيشتر از 

يك سانتي متر باشد.) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 ( 1371: سال  1423

 

 شرايط آماده سازي نمونه و انجام آزمون   6



 24از انجام آزمون بايد حداقل به مدت  نمونه ها را قبل

درجه  20±2درصد و دماي  11 ±2ساعت در رطوبت نسبي 

( تحت 1370: سال 148سلسيوس)طبق استاندارد ملي ايران 

شرايط استاندارد قرار داد. آزمون هاي الزم بايد در همان 

 محيط انجام شود.  

 

 نمونه برداري 3

واقعي خواص پارچه  نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف 3-1

 در بهر بوده و بطور تصادفي برداشته شوند.

ابتدا از كل بهر از محل هايي كه در اول، وسط و  3-2

آخر تحويل داده مي شود، از هر سري يك عدل و از هر  عدل 

 دو طاقه برداشته شود.

طاقه از ميان طاقه ها انتخاب نموده و  1جمعًا  3-3

روي آنها انجام داده و به آزمون هاي چشمي يا ظاهري را 

منظور انجام آزمون هاي فني از طاقه ها، طبق 

آزمونه  1313: سال  1248و  1247استانداردهاي ملي ايران 

 هاي مناسب انتخاب نماييد.

 

آزمون هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليدي يا  -يادآوري

 انبار انجام شود.

 

 عيوب   3

 غيرمجاز عيوب  3-1

از  عاري چشمي هايو آزمون بازرسي ها بايد در موقعرچهپا

: 3113 ايران استاندارد ملي زير باشد )طبق شرح به يعيوب

 (1370 سال

 يا پودي تاري قفسه  3-1-1

 ()بريده پود شكسته  3-1-2

  ايپود حلقه  3-1-3



 شده ود رودهپ 3-1-4

 پود اشتباه 3-1-4

 كشيده شدهپود شل و  3-1-5

 موج 3-1-6

 هاكناره بودن و سفت لش 3-1-3

 و رنگ روغن، چربي لكه  3-1-3

 )نايكنواختي پارچه ها در سطحنايكنواختي انواع 3-1-1

 (و بافت ، چاپرنگ

 تار و يود نخ در رفتگي 3-1-10

 يا ورد لنگه خط 3-1-11

 غريبه نخ 3-1-12

 و سوراخ پارگي 3-1-13

 كشي اشتباه در ورد يا شانه نخ 3-1-14

 ثار شانه معيوبآ 3-1-15

 شتباه بافت)نقشه غلط(ا 3-1-16

 وك خوردگي ضمن عمليات تكميلي كه برطرف نشود. چر 3-1-13

 گذشت قابل عيوب  3-2

 اكثرًا توسط كه عيوبي ،چشمي هايو آزمون بازرسي در موقع

 تكه يك بايد توسط است يترو قابل با تجربه فني كارشناسان

گردد.  مشخص عيب در محل پارچه هايدر كناره رنگي نخ

 توانند دارايمي عدل ها در يكطاقه درصد از كل 10حداكثر 

زير  شرح به گذشت قابل عيوب باشند. اين عيوب اين

 باشند:مي

 نباشد. رويت قابل سادگي به كه بسيار ضغيف هايلكه 3-2-1

 نشود. ديده سادگي به كه آثار رفوگري  3-2-2

 پارگي حاشيه كمتر از سه ميلي متر. 3-2-3

 نشود. ديده سادگي به كه هايي نايكنواختي  3-2-4

 شتذگ قابل عيوبشرايط پذيرش   3-3

 قابل عيوب محل در نظر گرفتن بدون در هر طاقه  3-3-1

وجود  متر پارچه 1در هر  عيب از يكيش بنبايد  ،گذشت

 باشد. داشته

دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از  چنانچه 3-3-2

سانتي متر وجود داشته باشد بايد همه آنها را يك عيب  10

 غيرمجاز محسوب كرد و با يك عالمت يا نخ رنگي مشخص نمود.



متر از سانتي  10به ازاي هر يك عيب قابل گذشت  3-3-3

 متراژ كل طاقه كم شود.

 

 بسته بندي 1

 بسته بندي پارچه 1-1

پارچه بايد بدور يك تخته يا مقواي مستطيل شكل،  1-1-1

 بطور منظم و محكم طبق بند 

 ( اين استاندارد طاقه پيچي شود.1-1)

پارچه بايد توسط نوار كاغذي و يا مشابه آن در هر  1-1-2

 طاقه مهار شود.

 ي درون هر طاقه بايد يكسان باشد. ويژگي ها 1-1-3

طاقه ها بايد در كيسه هاي پلي اتيلن يا سلوفان بي  1-1-4

 رنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد، قرار گيرند.

 بسته بندي طاقه بصورت عدل 1-2

اين استاندارد، بصورت  1-1طاقه هاي آماده شده طبق بند 

 زير عدل بندي مي شود.

به نحو مناسبي بسته بندي  گردند كه طاقه ها بايد  1-2-1

در مقابل نفوذ گرد و غبار مشابه آنها به داخل عدل مقاوم 

 باشند .

عدلها بايد تسمه كشي، يا مفتول كشي گردند بطوريكه  1-2-2

 به محتويات عدل صدمه اي وارد نياورد.

وزن هر عدل و كل محموله بايد مطابق با ميزان  1-2-3

 اظهار شده باشد.

 

 شانه گذاري ن 10

 نشانه گذاري روي حاشيه پارچه و طاقه 10-1

آگاهي هاي زير بايد بر روي يك برچسب آويز )اتيكت(، بطور 

 خوانا و ثابت به زبان فارسي براي 

مصارف داخلي و براي صادرات به زبان انگليسي يا زبان 

 كشور خريدار، از گوشه انتهايي طاقه آويخته يا نصب شود .

 نشان سازندهنام و  10-1-1

 نوع جنس  10-1-2

 شماره كاليته و شماره سفارش  10-1-3

 شماره رنگ  10-1-4

 متراژ خالص طاقه برحسب متر 10-1-5



 عرض پارچه برحسب سانتي متر 10-1-6

 متراژ ناخالص طاقه برحسب متر  10-1-3

 وزن خالص طاقه برحسب كيلوگرم 10-1-3

 ساير نشانه هاي مورد نياز 10-1-1

 شانه گذاري روي عدلن 10-2

قسمت خارجي هر بسته بندي بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

: 

 نام و نشان سازنده 10-2-1

 نوع جنس  10-2-2

 شماره كاليته و شماره سفارش 10-2-3

 شماره طرح و رنگبندي  10-2-4

 شماره عدل 10-2-5

 تعداد طاقه 10-2-6

 وزن خالص 10-2-3

 وزن ناخالص 10-2-3

 انه چترنش 10-2-1

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد. 10-2-10

 نام كشور سازنده  10-2-11

 مقصد )در مورد صادرات( 10-2-12
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