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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 ردا است كه عهده   مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ، تنها         و مؤسسه استاندارد 
 .باشد  مي) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين ، تدوين و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران         هاي مختلف توسط كميسيون    تدوين استاندارد در رشته   
سعي . گيرد مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي                  

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي ، فني              استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت      بر اين است كه   
توليدكنندگان ، مصرف   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                  و فن 

نويس  پيش. كنندگان ، بازرگانان ، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد                          
شود  هاي فني مربوط ارسال مي نداردهاي ملي جهت نظر خواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيوناستا

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان                     
 .شود  چاپ و منتشر مي) رسمي ( استاندارد ملي 

سسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين            نويس استانداردهايي كه توسط مؤ     پيش
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                          شده تهيه مي  

شود كه بر اساس مفاد      بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي      . گردد   استاندارد ملي چاپ و منتشر مي      
گردد به   تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي           » ٥«  شماره   مندرج در استاندارد ملي   

 .تصويب رسيده باشد 

باشد كه در    المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين            
ز آخرين پيشرفتهاي   تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، ا              

 .نمايد  المللي استفاده مي علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور              مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
فيت حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كي                          

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                   
 المللي براي محصوالت    تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

 .كشور ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد 

نين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                    همچ
هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست        مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم             

 و مؤسسات را محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

المللي  ترويج سيستم بين  . نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             
 و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها   

 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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 ً ها  ويژگي- پارچه پلي استر ويسكوز دافع آب-نسوجات مكميسيون استانداردً 
 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس
 سجشركت مشاوره و خدمات مهندسي آريا ن دانايي ، محمد

 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 
 

 اعضاء
 انجمن صنايع نساجي ايران آزاديان ، فرشيد

 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اطلسي ، شهال
 )ليسانس فيزيك ( 
 

 شركت فاخر تجارت  پيمان ، محمود
 )ليسانس مهندسي صنايع ( 
 

 شركت نخ رنگ محمدرضا، حسينيان 
 ) فوق ليسانس مهندسي نساجي (
 

  سازمان خريد-سپاه پاسداران انقالب اسالمي سميعي ، علي
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 شركت مخمل و ابريشم كاشان  متشكر ، مرجان
 )ليسانس شيمي كاربردي ( 
 

  -فرماندهي آماد و پش نزاجا نصرالهي ، حسين 
 رتش جمهوري اسالمي ايراننيروي زميني ا )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن  هدايتي ، مريم
 )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران پيغامي ، فريبا

 )ليسانس فيزيك ( 



 

 

 

2 

 پيش  گفتار

ون هاي  مربوط  توسط  كميسيكه  ً ها  ويژگي-استر ويسكوز دافع آب  پارچه پلي-ً منسوجاتاستاندارد 
   پوشاك و     جلسه  كميته  ملي  استاندارد     در  يكصدو هفتادو ششمين            تهيه  و تدوين  شده  و      

، اينك  به  استناد     است قرار گرفته    صويبت مورد  ١٨/١١/٨٤  خ هاي نساجي و الياف  مور      فرآورده
تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب      قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و          ٣بند يك  ماده     

 . عنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شوده  ب١٣٧١بهمن  ماه  

، علوم    براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع                
 و هر گونه  پيشنهادي  كه    ، استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد          و خدمات  

، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط           براي  اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود        
بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از             . مورد توجه  قرار خواهد گرفت       

  .آخرين  تجديدنظر آنها استفاده  كرد

تهيه  و تدوين  اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي                       در  
، در حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي                   جامعه 

 . ايجاد شود

 : ه  شرح  زير است منبع  و مأخذي  كه  براي  تهيه  اين  استاندارد به  كار رفته  ب

استفاده از تجربيات و بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده توسط بخش نساجي و چرم مؤسسه                 
 ١٣٨٣استاندارد در سال 
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 ها  ويژگي-١استر ويسكوز دافع آب  پارچه پلي-منسوجات

 
 هدف ١

 بندي و   ن ، بسته  هاي آزمو  برداري ، روش   ها ، نمونه   هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگي        

  درصد  ٧٠يا  /  درصد ويسكوز و       ٣٥استر ،      درصد پلي   ٦٥هاي مخلوط     گذاري پارچه  نشانه

 .باشد   درصد ويسكوز دافع آب مي٣٠استر ،  پلي

 
 دامنه كاربرد ٢

  درصد پلي استر ،     ٦٥هاي دافع آب تار و پودي كه از           پارچهدر مورد اين استاندارد    ١-٢

 درصد ويسكوز تشكيل شده و نخ مصرفي آن         ٣٠استر ،     درصد پلي  ٧٠ يا/  درصد ويسكوز و     ٣٥
 . اي تهيه شده ، كاربرد دارد  در سيستم ريسندگي پنبه

هاي رنگرزي ، تكميل شده و آماده عرضه به بازار ،              اين استاندارد در مورد پارچه      ٢-٢
 .كاربرد دارد 

 .گيرد  رزي و تكميل را در بر نمي عمليات رنگنوعهاي مربوط به  اين استاندارد ، ويژگي ٣-٢

 
 مراجع الزامي ٣

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                     
در مورد مراجع داراي تاريخ     . شود   بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي          

معهذا . ديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست         ها و تج   يا تجديدنظر ، اصالحيه   / چاپ و   
ها و تجديدنظرهاي مدارك     بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه          

يا تجديدنظر ،   / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و          . الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند          
 .الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است يا تجديدنظر آن مدارك / آخرين چاپ و 

                                                 
1- Water repellent 
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 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

 روش تعيين ثبات رنگ     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي    ١٣٧٦سال   : ١٧٦ استاندارد ملي ايران     ١-٣
 كاالهاي نساجي در برابر عرق بدن

 روش تعيين ثبات رنگ     -گ كاالهاي نساجي   ثبات رن  ١٣٨١سال   : ١٨٧ استاندارد ملي ايران     ٢-٣
 كاالهاي نساجي در برابر خشكشويي

 روش تعيين ثبات     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي     ١٣٨١سال   : ١٨٩-١ استاندارد ملي ايران      ٣-٣
 ١ آزمون شماره -رنگ در برابر شستشو

ات در   روش تعيين ثب   - ثبات رنگ كاالهاي نساجي     ١٣٨٤سال   : ٢٠٤ استاندارد ملي ايران      ٤-٣
 برابر مالش

 روش تعيين ثبات رنگ     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي    ١٣٨١سال   : ٢٠٥ استاندارد ملي ايران     ٥-٣
 در مقال نور روز

 روش تعيين ثبات رنگ     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي    ١٣٧٦سال   : ٢٥٠ استاندارد ملي ايران     ٦-٣
 در مقال فشار گرم

آزمون ( قاومت پارچه در برابر جذب سطحي آب         م ١٣٧٧سال   : ٥٦٧-٧ استاندارد ملي ايران     ٧-٣
 )پاشيدن 

  اندازه گيري طول طاقه-هاي تار و پودي  پارچه١٣٨١سال  : ٧٢٤-١ استاندارد ملي ايران ٨-٣

  اندازه گيري عرض طاقه-هاي تار و پودي  پارچه١٣٨١سال  : ٧٢٤-٢ استاندارد ملي ايران ٩-٣

هاي استاندارد براي آماده كردن آزمايشات         محيط ١٣٧٠سال   : ٩٤٨ استاندارد ملي ايران      ١٠-٣
 منسوجات

 روش :  بخش اول     - خواص كششي پارچه    ١٣٨١سال   : ١١٤٧-١ استاندارد ملي ايران      ١١-٣

 اندازه گيري نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار باريك

 وش تعيين وزن در واحد طول و واحد سطح پارچه ر١٣٨٠سال  : ١١٤٨ استاندارد ملي ايران ١٢-٣
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وري در    روش تعيين تغيير ابعاد پارچه پس از غوطه        ١٣٨٠سال   : ١٢٤٢ استاندارد ملي ايران     ١٣-٣
 آب سرد

 روش انتخاب آزمونه از نمونه آزمايشگاهي          ١٣٥٣سال   : ١٢٤٧ استاندارد ملي ايران       ١٤-٣
 هاي شيميايي منسوجات براي آزمايش

 روش انتخاب آزمونه از نمونه آزمايشگاهي          ١٣٥٣سال   : ١٢٤٨ندارد ملي ايران       استا ١٥-٣
 هاي فيزيكي منسوجات براي آزمايش

هاي تار و    گيري انحنا و سركجي پارچه      روش اندازه  ١٣٧٩سال   : ١٤٢٣ استاندارد ملي ايران     ١٦-٣
 پودي و حلقوي بافت

  محلول مستخرجه از منسوجاتpHه گيري  روش انداز١٣٧٨سال  : ١٩٥١ استاندارد ملي ايران ١٧-٣

 گيري مقاومت در مقابل باران مصنوعي  اندازه- پارچه١٣٦٦سال  : ٢٦٤٣ استاندارد ملي ايران ١٨-٣

هاي  ها و اصطالحات مربوط به عيوب پارچه         واژه ١٣٧٠سال   : ٣١٥٣ استاندارد ملي ايران     ١٩-٣
 تار و پودي

هاي دو تايي الياف به        جدا سازي كمي مخلوط     ١٣٧٢سال   : ٣٣٦٢ استاندارد ملي ايران      ٢٠-٣
 روش شيميايي

 روش تعيين ثبات رنگ كاالهاي نساجي در مقابل          ١٣٧٥سال   : ٤٠٨٤ استاندارد ملي ايران     ٢١-٣
  المپ قوس گزنون-نور مصنوعي

 اندازه گيري وزن    - ساختار - منسوجات تار و پودي    ١٣٨٢سال   : ٦٥١٠ استاندارد ملي ايران     ٢٢-٣
 نخ خارج شده از پارچه) نمره (  خطي مخصوص

 
 اصطالحات و تعاريف ٤

 :رود  ها با تعاريف زير به كار مي يا واژه/ در اين استاندارد اصطالحات و 

 بهر  ١-٤

اي از كاال كه داراي جنس ، نوع بافت ، جرم در واحد سطح ، عرض ، طرح و نقشه ،                         مجموعه
 .هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشند  راي ويژگيهاي يكسان يا به عبارتي دا نمره و تاب نخ
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 طاقه  ٢-٤

 متر پارچه كه به طور منظم و محكم دور يك تخته يا مقواي مستطيل                ٣٠عبارت است از حداقل     
 .شكل به صورت دو ال و در حالتي كه روي پارچه به طرف داخل است ، پيچيده شده باشد 

 رول ٣-٤

ک لوله مقاوم از جنس مناسب در       ي طور منظم و محکم دور        متر پارچه که به    ۶۰حداقل  عبارت از   
 . باشد  شده پيچيده، حالتی که روی پارچه به طرف داخل است

 عدل  ٤-٤

 قرار داده شود ، به طوري كه وزن هر عدل   رول٣ طاقه يا ٦عبارت است از بسته اي كه درون آن       
 . كيلوگرم نباشد ١٠٠بيش از 

 

 ها ويژگي ٥

 ثبات رنگ ١-٥

 ١جه ثبات رنگ پارچه در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي و شيميايي بايد طبق جدول                   در
 .باشد 

  ثبات رنگ-١جدول 
 شماره استاندارد
 روش آزمون

 حداقل درجه
 لكه گذاري

 حداقل درجه
 تغيير رنگ

 رديف عوامل مختلف

 - ٤٠٨٤ و ٢٠٥
 چاپ شده

٥-٦ 
 رنگرزي شده

٦ 
 ١ نور

 ٢ شستشو ٤ ٤ ١٨٩-١
 ٣ خشكشويي ٤ ٤ ١٨٧
 ٤ )اسيدي و قليايي ( عرق بدن  ٤ ٤ ١٧٦
 ٥ مالش خشك و مرطوب - ٤ ٢٠٤
 ٦ فشار اطوي خشك و مرطوب ٤ ٤ ٢٥٠
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 ويژگي هاي فني ٢-٥

 . باشد ٢هاي فني پارچه بايد طبق جدول  ويژگي

 

 هاي فني پارچه  ويژگي-٢جدول 

شماره استاندارد
 روش آزمون

يفرد ويژگي هاي فني پارچه

٣٣٦٢ 

  درصد پلي استر٦٥ ± ٢
  درصد ويسكوز٣٥ ± ٢

 و يا
  درصد پلي استر٧٠ ± ٢
  درصد ويسكوز٣٠ ± ٢

 ١ جنس پارچه

 ٢ )گرم در متر مربع ( جرم در واحد سطح  ۳۰۰-۲۳۰ ١١٤٨

١١٤٧-١ 
١۶۰ 

١۳۰ 

 در جهت تار

 در جهت پود
 ٣ )كيلوگرم نيرو ( حداقل مقاومت پارچه تا حد پارگي 

١٢٤٢ 
۱ 

۱ 

 در جهت تار

 در جهت پود
 ۴ )درصد ( حداقل تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد 

٢٦٤٣  
  درصد٥

 صفر

 حداكثر آب جذب شده

 ميزان آب عبور كرده
 ۵ مقاومت پارچه در مقابل باران مصنوعي قبل از شستشو

٢٦٤٣ 
  درصد٨

 صفر

 حداكثر آب جذب شده

 ميزان آب عبوري

 بار ٥پس از   باران مصنوعي  ابلمقاومت پارچه در مق    حداكثر
  )١٨٩-١روش شستشو طبق استاندارد ملي ايران ( شستشو

۶ 

٥ ) ١٠٠(  ٥٦٧-٧ ISO ۷ مقاومت پارچه در برابر جذب سطحي آب 

 ۸  محلول مستخرجه pH ٥/٧ تا ٥/٦ ۱۹۵۱

 

 طول پارچه  ٣-٥

روش ( ر يكسره باشد    طول پارچه بايد حداقل برابر با مقدار اظهار شده و حتي االمكان به طو                
 طاقه از هر شش     ١در هر عدل حداكثر      ) . ١٣٨١سال   : ٧٢٤-١آزمون طبق استاندارد ملي ايران      

تواند سه تكه بوده به شرطي كه تكه          رول مي  ٣طاقه مي تواند دو تكه و يا حداكثر يك رول از هر             
 . متر باشد ٦تر حداقل  كوچك
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 عرض پارچه ٤-٥

درصد ± ٥/١اشيه بايد مطابق با مقدار اظهار شده با حدود رواداري           عرض پارچه تكميل شده با ح     
  ) .١٣٨١سال  : ٧٢٤-٢روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( باشد 

 سركجي ٥-٥

روش آزمون طبق استاندارد ملي      ( باشد درصد   ١ ش از بي سركجي پارچه در دو سر حاشيه نبايد       
  ) .١٣٧٩سال  : ١٤٢٣ايران 

 انحنا ٦-٥

روش آزمون طبق    ( باشد سانتي متر    ١ ش از بي  يا خميدگي پارچه در دو سر حاشيه نبايد          انحنا
  ) .١٣٧٩سال  : ١٤٢٣استاندارد ملي ايران 

 حاشيه ها ٧-٥

پهناي حاشيه  . حاشيه هاي پارچه بايد بدون موج بوده و به طور يكنواخت و مستقيم بافته شود                  
 . ميلي متر باشد ١٥ و حداكثر ٥بايد حداقل 

 

 شرايط آماده سازي نمونه و انجام آزمون ٦

 درصد  ٦٥ ± ٢ ساعت در رطوبت نسبي      ٢٤نمونه ها را قبل از انجام آزمون ، بايد حداقل به مدت             
تحت شرايط   ) ١٣٧٠سال   : ٩٤٨طبق استاندارد ملي ايران      (  درجه سلسيوس    ٢٠ ± ٢و دماي   

 .استاندارد قرار داد 

 .يط انجام شود آزمون هاي الزم بايد در همان مح

 

 نمونه برداري ٧

طور تصادفي   خواص پارچه در بهر بوده و به       هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي      نمونه ١-٧
 .برداشته شوند 
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شود ،   هايي كه در اول ، وسط و آخر تحويل داده مي           ابتدا از كل بهر از كارتن يا عدل        ٢-٧
 .رول برداشته شود از هر سري ، يك عدل و از هر عدل ، دو طاقه يا يك 

هاي  ها انتخاب نموده و آزمون      ها يا رول    طاقه يا سه رول از ميان طاقه          ٥جمعاً   ٣-٧
ها طبق   هاي فني از طاقه     ها انجام داده و به منظور انجام آزمون          چشمي يا ظاهري را روي آن      

 .هاي مناسب انتخاب نماييد   آزمونه١٢٤٨ و ١٢٤٧استانداردهاي ملي ايران 

 
 .هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليدي يا انبار انجام شود   آزمون-يادآوري

 
 عيوب  ٨

 عيوب غير مجاز ١-٨

طبق ( هاي چشمي عاري از عيوبي به شرح زير باشد              پارچه بايد در موقع بازرسي و آزمون        
  ) :١٣٧٠سال  : ٣١٥٣استاندارد ملي ايران 

 قفسه تاري يا پودي  ١-١-٨

 )بريده ( سته پود شك ٢-١-٨

 اي  پود حلقه ٣-١-٨

 پود روده شده  ٤-١-٨

 پود اشتباه ٥-١-٨

 پود شل و كشيده شده ٦-١-٨

 موج  ٧-١-٨

 نخ كشي اشتباه در ورد يا شانه ٨-١-٨

 خط لنگه يا ورد ٩-١-٨

 ها شل و سفت بوده كناره ١٠-١-٨

 آثار شانه معيوب  ١١-١-٨
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 )نقشه غلط ( اشتباه بافت  ١٢-١-٨

 وراخ و پارگيس ١٣-١-٨

 در رفتگي نخ تار و پود ١٤-١-٨

 .چروك خوردگي ضمن عمليات تكميلي كه برطرف نشود  ١٥-١-٨

 لكه روغن ، چربي و رنگ  ١٦-١-٨

 ها در سطح پارچه انواع نايكنواختي ١٧-١-٨

 عيوب قابل گذشت ٢-٨

تجربه قابل  هاي چشمي ، عيوبي كه اكثراً توسط كارشناسان فني با               در موقع بازرسي و آزمون     
. هاي پارچه در محل عيب مشخص گردد          رؤيت است بايد توسط يك تكه نخ رنگي در كناره           

توانند داراي اين عيوب     حداكثر يك طاقه در هر عدل يا يك رول از سه رول در يك عدل مي                   
 :باشند  اين عيوب قابل گذشت به شرح زير مي. باشند 

 .باشد  ل رؤيت نميهاي بسيار ضعيف كه به سادگي قاب لكه ١-٢-٨

 .آثار رفوگري كه به سادگي ديده نشود  ٢-٢-٨

 .نايكنواختي هايي كه به سادگي ديده نشود  ٣-٢-٨

  ميلي متر٣پارگي كناره كمتر از  ٤-٢-٨

 شرايط عيوب قابل گذشت ٣-٨

در هر طاقه يا رول بدون در نظر گرفتن محل عيوب قابل گذشت ، نبايد بيش از يك              ١-٣-٨
 . متر پارچه وجود داشته باشد ٩ عيب در هر

 سانتي متر وجود داشته     ١٠چنانچه دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از              ٢-٣-٨
باشد بايد همه آنها را يك عيب غير مجاز محسوب كرد و با يك عالمت يا تكه نخ رنگي مشخص  

 .كرد 

 .شود  ه يا رول كم مي سانتي متر از متراژ كل طاق١٠به ازاي هر عيب قابل گذشت  ٣-٣-٨



 

 

 

9 

 بسته بندي ٩

 بسته بندي طاقه يا رول ١-٩

ای ، به    مستطيل شکل و يا لوله    ) ها يا مشابه آن  (پارچه بايد به دور يک صفحه مقوايي و يا تخته            
. ای بايد مقاوم باشد      جنس ال طاقه  . طور يکسره ، منظم و محکم طاقه پيچی يا رول پيچي گردد              

ها و   طاقه. توسط نوار کاغذی و يا مشابه حداقل از دو طرف مهار شود               هر طاقه و يا رول بايد        
 .ها بايد در کيسه های پلی اتيلن و يا سلوفان بی رنگ مقاوم در برابر آب ، قرار داده شوند  رول

 بسته بندي در كارتن يا عدل ٢-٩

جنس و نوع . ند ها بايد در کارتن و يا لفاف مناسب به صورت عدل بسته بندی شو ها و رو ل طاقه
کارتن يا لفاف عدل بايد طوری باشد که محکم بوده و از نفوذ گرد و غبار ومشابه آن ها به داخل                      

در عدل بندی حداقل دو طرف عدل بايد تسمه کشی شود ، به                 . بسته بندی جلوگيری گردد      
 .طوريکه در زير لبه های عدل از نوار پالستيکی مخصوص استفاده شود 

 
 رينشانه گذا ١٠

و در مورد صادرات و     . الزم است كه تمام نوشته ها و نشانه ها به طور خوانا به زبان فارسي باشد                 
 .واردات اين اطالعات بايد به زبان مورد توافق فروشنده و خريدار باشد 

 نشانه گذاري روي طاقه ، رول ١-١٠

ا و ثابت براي مصرف     ، با حروف خوان   ) اتيكت  ( آگاهي هاي زير بايد بر روي يك برچسب آويز          
داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق سفارش دهنده و توليد                    

 .كننده درج شده و از گوشة انتهايي طاقه يا رول آويخته يا الصاق شود 

 نام و نشان سازنده ١-١-١٠

 نوع جنس  ٢-١-١٠

 شمارة كاليته يا شمارة سفارش ٣-١-١٠

 ره طاقه يا رولشما ٤-١-١٠
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 متراژ طاقه يا رول ٥-١-١٠

 عرض پارچه برحسب سانتي متر ٦-١-١٠

 كد يا شماره الت رنگ  ٧-١-١٠

 )سال ( تاريخ توليد  ٨-١-١٠

 ساير نشانه هاي مورد نياز ٩-١-١٠

 نشانه گذاري روي عدل يا كارتن ٢-١٠

 :قسمت خارجي هر عدل يا كارتن بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

 نام و نشان سازنده ١-٢-١٠

 نوع جنس ٢-٢-١٠

 شماره كاليته  ٣-٢-١٠

 شمارة طرح و رنگ بندي  ٤-٢-١٠

 شماره عدل يا كارتن ٥-٢-١٠

 تعداد طاقه يا رول ٦-٢-١٠

 وزن خالص  ٧-٢-١٠

 وزن ناخالص  ٨-٢-١٠

 تاريخ توليد  ٩-٢-١٠

 كد يا شماره الت رنگ  ١٠-٢-١٠

 نشانة چتر  ١١-٢-١٠

 قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشدنشانه  ١٢-٢-١٠

در مورد واردات ، و در مورد صادرات        ( نام كشور سازنده در مورد توليدات داخلي         ١٣-٢-١٠
 ) طبق توافق خريدار و فروشنده 

 مقصد در مورد صادرات ١٤-٢-١٠
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