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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90صد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يك
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

 
                                                 

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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  فني تدوين استاندارد  كميسيون
    :3قسمت - مصرف در مبلمان پارچه هاي روكش شده مورد –پارچه هاي روكش شده با پالستيك  «

 » ها ويژگي –)PU(پارچه هاي تارو پودي روكش شده با پلي اورتان

  يا نمايندگي/وسمت      رئيس
  شركت مشاورين نيك تكس  نيك پنجه،محمد

  )ليسانس مهندسي نساجي(

     دبير 
  امي ، فريباغپي
  )ليسانس فيزيك ( 

  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (      اعضاء 
  اخوت، علي اكبر

  )ليسانس مديريت صنايع(
  اتحاديه چرم مصنوعي

  جعفر ،امامي
  )ليسانس مديريت(

  شركت توليدي و صنعتي دكاموند

  بيگدلي، ليدا
  )ليسانس مهندسي شيمي(

اداره كل صنايع نساجي و  –وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
  پوشاك

  مهدي ، پوريوسفيان 
  )ليسانس مديريت صنايع(

 پژوهشگاه استاندارد  - سازمان ملي استاندارد ايران 

  حسينيان، محمد رضا
  )فوق ليسانس مديريت نساجي(

  شركت نخ رنگ همدان

  ، محمدرضاداورپناه فخر
  )ليسانس مديريت(

  شركت تهران دلتا

  ناصررحمتي ، سيد 
  )ليسانس مديريت صنايع(

  شركت پالستيك شاهين

  رنجبر، فرزانه
  )ليسانس مهندسي شيمي(

  آزمايشگاه پارس ليان



 د 
 

  قيني ، محمد سليم
  )ليسانس مهندسي نساجي(

  پيام ايرانيان لوعشركت ط

  سمسارها، مريم
  )فوق ليسانس شيمي(

 پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  عليسميعي، 
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

  يباني سپاهتمعاونت آماد و پش –شركت ساتر سبز 

   محمد مهدي، قشقايي 
  )مهندسي معدنكارشناس (

  پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  ، عليرضاملك پوري
  )ليسانس مهندسي صنايع(

  اتحاديه چرم مصنوعي

  مد حسنحمورعي، م
  )مديريتليسانس (

  شركت توليدي و صنعتي دكاموند

  فاطمه ، ميرزايي 
  )دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك(

 پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  نصرالهي،حسين
  )ليسانس مهندسي نساجي(

مديريت پويا و  –نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي 
  ييكنواخت ساز

  وحداني، ابراهيم
  )ليسانس مهندسي نساجيفوق (

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  استاندارد

  همايونفر، فرحناز
  )ليسانس بيولوژي(

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
 استاندارد
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  پيش گفتار
  :3قسمت-مورد مصرف در مبلمانپارچه هاي روكش شده  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك "استاندارد 

كـه پيش نويس آن در كميسيـون هاي  "ها ويژگي –)PU(پارچه هاي تارو پودي روكش شده با پلي اورتان
و بيست هشتمين اجالس كميته  سيصدتوسط سازمان ملي استاندارد تهيه و تدوين شده و در  مربوط توسط

مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به  24/05/91رخ مو پوشاك و فرآورده هاي نساجي اليافملي استاندارد 
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب  3استاندارد بند يك ماده 

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371بهمن ماه 
و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
بنابراين ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  ..جديد نظر استانداردهاي ملي استفاده خواهد شدبايد همواره از آخرين ت

  منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است  

  تجارب كارشناسي-1

2-ISO 7617-3: 1988, Plastics - coated fabrics for upholstery - Part 3    Specification for 
polyurethane - coated woven fabrics 
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پارچه هاي روكش شده مورد مصرف در  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك 
  -مبلمان

  اه ويژگي –)PU(پارچه هاي تارو پودي روكش شده با پلي اورتان: 3قسمت 
  

  كاربردو دامنه   هدف  1
روكش شده با پلي اورتان مورد مصرف در مبلمـان    هايه چالزامات پار  استاندارد تعيين  اين  از تدوين  هدف
كـار  ه بدر آن بر روي پارچه تار و پودي   پلي اورتان  جنس تركيب مناسبي ازاز  يكنواخت  پوششي  كه  است

  .رفته است

   الزامي مراجع  2
.  اسـت   شده  داده  آنها ارجاع  بهملي ايران استاندارد   اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
  .شود  مي  محسوب ملي ايران استاندارد  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

    آن  بعـدي   هـا و تجديـدنظرهاي    اصالحيه  به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد، صورتي كهدر  
انتشار به آن ها ارجاع داده   تاريخمداركي كه بدون ذكر در مورد .  نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظر

   .و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر استتجديدنظرشده است، همواره  آخرين 
    است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

ويژگيهـاي معيـار خاكسـتري     -، ثبات رنگ كاالهاي نساجي 160استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  براي ارزيابي تغييرات در رنگ

روش تعيـين ثبـات رنـگ     –، ثبات رنگ كاالهـاي نسـاجي    176استاندارد ملي ايران شماره   2-2
كاالهاي نساجي در برابر عرق بدن

  روش آزمون-ثبات رنگ در برابر مالش-، نساجي 204شماره  ايران  استاندارد ملي  2-3
روش تعيين ثبـات رنـگ در مقابـل    -رنگ كاالي نساجيثبات ،205استاندار ملي ايران شماره   2-4 

  نور روز
تعيـين مقاومـت   -آزمون هـاي فيزيكـي و مكـانيكي   -،چرم2123استاندارد ملي ايران شماره   2-5

  روش آزمون -)خمش سنجي ( خمشي با روش فلكسومتري
المـپ قـوس    -، روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصـنوعي   4084استاندارد ملي ايران   2-6

  گزنون
پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ محـيط    ،6917استاندارد ملي ايران شماره   2-7

  هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمايش
، پارچه هـاي روكـش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتيك         6918-1استاندارد ملي ايران شماره  2-8

  سرعت ثابت    ـتعيين مقاومت به جر خوردگي ـ روش آزمون قسمت اول 
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ستيك ـ مقاومـت   ، پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پال7619استاندار ملي ايران شماره   2-9 
  به آسيب ديدگي در اثر خمش ـ روش هاي آزمون

پارچه هاي روكش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتيك ـ        ،7645-1استاندارد ملي ايران شماره   2-10
  اندازه گيري طول و عرض و جرم خالص    تعيين خصوصيات طاقه ـ روش آزمون قسمت اول 

 روكش شده بـا السـتيك يـا پالسـتيك ثبـات     پارچه هاي   7648استاندارد ملي ايران شماره   2-11
  روش آزمون -خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش رنگ در برابرمالش

، پارچه هاي روكش شده باالستيك يا پالستيك ـ مقاومـت   7676شماره  ايران  استاندارد ملي  2-12
  به چسبندگي ذاتي ـ روش آزمون

انـدازه   -روكش شده با السـتيك يـا پالسـتيك   پارچه هاي  ،7711اره استاندارد ملي ايران شم  2-13
  روش آزمون -گيري مقاومت كششي و ازدياد طول تا نقطه پارگي

انـدازه  -پارچه هاي روكش شده با السـتيك يـا پالسـتيك    ،7971استاندارد ملي ايران شماره  2-14
  روش آزمون-گيري ميزان چسبندگي اليه روكش

روش نمونه برداري از الياف ، نخ و پارچه جهت  –،نساجي 8417استاندارد ملي ايران شماره   2-15
  انجام آزمون

   الزامات فني  3
  الزامات فيزيكي  3-1

  .باشد 1  با جدول  بايد مطابق اورتان  پلي با روكش شدهتار و پودي پارچه   الزامات
  الزامات ثبات رنگ  3-2
  .باشد 2   با جدول  بايد مطابق پارچه روكش شده  رنگ  ثبات 

   ظاهري  ويژگيهاي   3-3
  مورد بررسي 10  با بزرگنمائي  باشد، و هنگاميكه  و ترك  سوراخ  و بدون  بايد يكنواخت  روكش  مواد پليمري

. ( باشـد   ديـدن   قابـل   روكش  نيز نبايد از سمت  زمينه  پارچة. ريز باشد  گيرد، بايد بدون سوراخهاي قرار مي
  .)باشد  شده  استفاده  رنگ  يا بي  مواد رنگي  بدون  از روكش  جز در موارديكه

   تكميلي  اليه  ، طرح رنگ  فام  3-4
  .باشد  خريدار و فروشنده  توافق  بايد مطابق  يا چند رنگي  بودن  رنگ  ، تك تكميلي  اليه  ، طرح رنگ  فام 

مـورد ارزيـابي و مقايسـه قـرار      205ملي ايران شـماره   رنگ ها بايد در شرايط تعيين شده طبق استاندارد
  .گيرد

  پارچهمفيد عرض   3-5
بايد مطابق بـا انـدازه مـورد     7645-1اندازه گيري شده پارچه طبق استاندار ملي ايران شماره  مفيد عرض

كـه  به معني عرضـي از پارچـه اسـت     " مفيدعرض  "عبارت به اين منظور .توافق بين طرفين ذينفع باشد
/ عرض مفيد نبايد كم تر از مقدار اظهـار شـده    .باشد 3-3پوشش روي آن مطابق با الزامات مندرج در بند 

  .اندازه مورد توافق طرفين، ذينفع باشد
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   اشتعال  قابليت  3-6
  .بايد مطابق با قوانين ومقررات ملي يا منطقه هاي باشد پارچه روكش شده  اشتعال  قابليت

مواد تكميلي ، جنس پارچه ،ساختار پارچه و مواد . تعيين الزامات براي قابليت اشتعال امكان پذير نيست  -يادآوري
با . اين عوامل بستگي مستقيم بامكان و شرايط محيط مصرف پارچه دارد.افزودني بر قابليت اشتعال پارچه تاثير گذار است 

  .به رفتار محصول در برابر آتش را به اطالع مصرف كننده برساند اين همه توصيه مي شود كه توليدكننده اطالعات مربوط

  نمونه برداري  4
  انجـام   جهـت در صورني كه تعداد رول هاي مشخصي توسط توليدكننده به عنوان بهر تعيين شده باشـد ،  

ايـران شـماره   نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي . گردد   از هر بهر انتخاب  نمونه  يك  حداقلبايد   آزمون
هـا و بهـر،    منظور حفظ همساني بـين نمونـه   و بهبوده   محموله  بايد نمايانگر كل  نمونه. انجام گيرد  8417
  .ها بايد در اندازه مناسب تهيه شوند نمونه

  ، تعـداد نمونـه   ي كه تعداد رول هاي مشخصي توسط توليدكننده به عنوان بهر تعيين نشده باشدتدر صور
  .شوند  انتخاب  طور تصادفي  بايد به  ها  نمونه اين. خواهد شد  تعيين  توافق خريدار و فروشنده  ها بوسيلة

  انجام آزمون و ارزيابي انطباق  5
  . آزمون ها بايد بر روي يك سري آزمونه تهيه شده از هر نمونه انجام شود 

  هـاي   اگـر نتـايج نمونـه   . بق الزامات مندرج در پيوست الف باشد روش انتخاب آزمونه از هر نمونه بايد مطا
مـورد   پارچه روكش شده  مطابقت داشت، محموله 2 و1  در جداول  مندرج  مطابق با ويژگيهاي  مورد آزمون
  مـذكور مطابقـت    جـداول   ها با ويژگيهـاي   از نمونه  اگر هيچيك. استاستاندارد  الزامات اين با  نظر، مطابق

منظـور تعـداد دو     بـدين . اند، مجدداً تكـرار گردنـد   ها در آنها مردود شده  نمونه  كه  ، بايد آزمونهايي نداشت
بـا    مطـابق   نتـايج   اگـر همـه  . گيرند قرار مي  شود و مورد آزمايش مي  تهيه  اوليه  نمونه  ديگر از همان  آزمونه

و اگـر هـر     با استاندارد اسـت   باشد مطابق مي  آن  نماينده  نمونه  كه  اي بود، محموله 2، 1  جداول  ويژگيهاي
  .شود مي  مغاير با استاندارد اعالم  مذكور باشد، محموله  مجدد ، مغاير با جداول  آزمون  از نتايج  يك

  

   گذاري  نشانه   6
 از پارچه روكش شـده  رولهر بر چسب الصاقي آگاهي هاي زير بايد به طور خوانا و پاك نشدني بر روي  

در مورد توليدات داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق طـرفين ذينفـع ،   
      درج گردد

و جزئيات الزم براي شناسائي پارچه روكـش   يا هر دو  توليدكننده  كارخانه  تجاري  يا نشان  نام   6-1 
  شده ؛

  ؛"مورد مصرف در مبلمان با پلي اورتان روكش شده پودي تار و پارچه "درج عبارت   6-2 
  ؛) براي رهگيري رول در صورت نياز ( شماره رول و شماره بهر    6-3
  رنگ ؛  6-4
  ؛ رول  طول   6-5 
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  مفيد ؛عرض   6-6
  ؛) براي توليدات داخلي(   كشور سازنده  نام   6-7 
  .اسمي بر حسب ميلي متر ضخامت  6-8 

  كه باعث گمراهي مصرف كننده گردد ، مجاز نمي باشد نادرستدرج هر گونه اطالعات   6-9
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  و پودي تار  زمينة  با پارچه پلي اورتان  از جنس پارچه روكش شده  هايويژگي – 1  جدول
  روش آزمون الزامات ويژگيها

  طبق استاندارد ملي ايران شماره
  7645-1  450  حداقل )بر متر مربع گرم(در واحد سطحكلي  جرم
  7645-1  300 حداقل )بر متر مربع گرم( ش در واحد سطحروكجرم 

        )نيوتن(نيروي جر خوردگي 
  6918-1  50 حداقل  در راستاي طول
  6918-1  50 حداقل  در راستاي عرض

ميلي  50نيوتن در (ميزان چسبندگي اليه روكش 
  )متر عرض

  7971  35 حداقل

       )نيوتن ( نيروي پارگي 
   )روش نوار پهن ( روش ب  7711  450 حداقل  طول راستايدر 
  )روش نوار پهن ( روش ب  7711  450 حداقل  عرض راستايدر

  
  مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش

  يا
  7619  700000 حداقل

  2133 150000حداقل  )تعداد دور ( مقاومت خمشي 
  1كهنه شدن يا پيرش

مقاومت به آسيب ديدگي در اثر  )1
بعد از قرار گيري در شرايط  خمش

در صد رطوبت نسبي و  95محيطي با  
 336درجه سلسيوس دما به مدت  70

  ساعت

  
 

 آسيب نبيند دور  300000بعد از 
حداقل نيروي چسبندگي حفظ و 

  .شود
  يا

و آسيب نبيند  دور  60000بعد از 
حداقل نيروي چسبندگي حفظ 

  .شود
  

  7676ب و روش  7619
  
  
  
  
  
  
  

2133  

مقاومت به آسيب ديدگي در اثر  )2
بعد از قرار گيري در شرايط  خمش

محيطي طبق استاندارد ملي ايران 
  ساعت 100به مدت  4084شماره 

آسيب نبيند  دور  300000بعد از   
.  
  .يا

  .آسيب نبيند  دور  60000بعد از 
  

  روش ب 7619
  

2123  

در  پارچه روكش شده  چاپ  رنگ  ثباتدرجه 
   مالش  مقابل

  7648  3  حداقل

  7676  جداشدگي بدون صدمه سطحي    مقاومت به چسبندگي ذاتي
1- Heat aging 
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  الزامات ثبات رنگ – 2  جدول
  روش آزمون الزامات ويژگي

طبق استاندارد ملي 
  ايران شماره

 

درجــه ثبــات رنــگ در 
برابــر نــور مصــنوعي   

  ) قوس زنون(

  6حداقل 
  

4084  
  

درجــه ثبــات رنــگ در 
خشـك و  (مقابل مالش 

  )مرطوب

  204  4حداقل 

درجه ثبات رنگ در 
مقابل عرق بدن 

) اسيدي و قليائي (
لكه  –تغيير رنگ 

  گذاري

  176  4-4حداقل 
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   الف  پيوست

  ) الزامي(
  انتخاب آزمونه  روش

  
  

 1.الف  شماره  در شكلبراي انجام هر يك از آزمون ها  پارچه روكش شده  ها از هر نمونه  آزمونه  تهيه  محل
  الزمو عـرق بـدن   نور   در مقابل  رنگ  ثبات  تعيين  آزمون  انجام  جهت  كه  هائي آزمونه.  است  شده  داده  نشان
بايد   باشد، آزمونه  چند رنگي  نمونه  در صورتيكه. كرد  ديگر تهيه  مناسب  از هر قسمت  توان باشند را مي  مي

ميسـر نباشـد، از هـر      چند رنگ  شامل  آزمونه  يك  اگر تهيه. ها باشدرنگ  تمام  شامل  شود كه  تهيه  نحويه ب
  .شود  تهيه  آزمونه  يك  رنگي  قسمت
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    راهنما

M    اندازه گيري جرم  

Tr    در راستاي طول( نيروي جر خوردگي(  

Tr    در راستاي عرض( نيروي جر خوردگي(  

Tn    در راستاي طول( نيروي پارگي(  

Tn    در راستاي عرض( نيروي پارگي(  

Ad    ميزان چسبندگي اليه روكش  

Fl    در راستاي طول( مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش(  

Fl    در راستاي عرض( مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش(  

Ag    كاهش جرم روكش  

Rb     خشك و مرطوب(ثبات رنگ در مقابل مالش(  

Ad.Ag     كهنه شدن يا پيرشچسبندگي بعد از  

Fl.Ag     كهنه شدن يا پيرشخمش بعد از  

B    مقاومت به چسبندگي ذاتي  

p    مالش  در مقابل پارچه روكش شده  چاپ  رنگ  ثبات   

  شماي انتخاب آزمونه – 1. - شكل الف 


