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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ، تنها        و مؤسسه استاندارد 

 .مي باشد ) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين ، تدوين و

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

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

پيش نويس  . ف كنندگان ، بازرگانان ، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد                    مصر
استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال مي                   

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

نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 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   مياستاندارد ملي چاپ و منتشر       
گردد به   تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي           « ٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

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

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

انون به منظور   تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در ق          مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت                           
محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    

 براي محصوالت  المللي   تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

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

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
يست هاي مديريت كيفيت ومديريت ز      مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم              

محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را 
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             
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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 بسته بندي و  مقواي مومي مورد استفاده براي-كميسيون استاندارد بسته بندي 

  ويژگي ها و روش هاي آزمون-فرآورده هاي قنادي يخ زده 

 رئيس سمت يا نمايندگي
 سپيده دم، سيدمحمدجواد استاديار دانشگاه آزاد اسالمي

 ) گرايش كاغذ-دكتراي صنايع  چوب و كاغذ (

 اعضاء 

 پاشا آهي، ليال موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 )ليسانس شيمي(

 جاويد، الله وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانم

 )ليسانس شيمي(

 جرسرايي، عليرضا )شركت سهامي عام(لبنيات پاستوريزه پاك 

 )ليسانس مهندسي صنايع غذايي(

 روحاني، رضا )شركت سهامي عام(لبنيات پاستوريزه پاك 

 )ليسانس مهندسي صنايع غذايي(

 شادكام، اكرم ي ايرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعت

 )ليسانس مهندسي كشاورزي(

 فاتحي، ژاكلين انجمن صنايع سلولزي

 )فوق ليسانس شيمي(

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 )اداره كل نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي(

 قمي، مهناز

 )فوق ليسانس شيمي(

 :دبير 
 ثوقي، فريدهناصح و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 )ليسانس مهندسي كشاورزي(



  

  اجالس  كميته  ملي  استاندارد بسته بندي سي و يكمين فهرست  اعضاء  شركت  كننده  در 
 

 سمت يا نمايندگي      رئيس 

    ايران مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي      كاظم محمدي ،

        )فوق ليسانس مهندسي مكانيك   (

 اعضاء 

 وزارت صنايع ومعادن     ري ، علي محمد اسفنديا

 )فوق ليسانس مديريت محيط زيست (

 دانشگاه صنعتي امير كبير       زاهداحمدي ،

 )دكتراي پليمر (

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     پاشاي آهي ، ليال 

 )ليسانس شيمي (

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي       معصومه تكلو ،

 )ليسانس شيمي كاربردي (

 شركت بسته بندي شير پاستوريزه پگاه تهران      جليليان ، سهيال

 )ليسانس صنايع غذايي(

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      جاويد ، الله 

 )ليسانس شيمي (

 )شركت سهامي عام (لبنيات پاستوريزه پاك       عليرضا جرسرايي،

 )يليسانس صنايع غذاي(

 دانشگاه آزاد اسالمی    سپیده دم ،سید محمد جواد 

 )دکترای صنایع چوب وکاغذ (

 شرکت بسته بندی شیر پاستوریزه پگاه تهران     سلیمان بیگی ، زهرا 

 )لیسانس صنایع غذایی(

 



  

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      شریفیان ، رضا 

 )لیسانس مهندسی کشاورزی (

 شرکت بسته بندی شیر پاستوریزه پگاه اصفهان     د مهدی گرجی ، محم

 ) فوق لیسانس صنایع غذایی(

 انجمن صنایع غذایی     قاراگوزلی ، مریم 

 )لیسانس شیمی (

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران     میرکمالی ، منیرالسادات 

 )دیپلم تجربی (

  شیر پگاه شرکت بسته بندی صنایع    مؤسوی ،سید مسبلم 

 )لیسانس پلیمر (

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران     ناصح وثوقی ، فریده 

 )لیسانس مهندسی کشاورزی (

 مجله صنعت بسته بندی      نورایی،رضا 

 )فوق لیسانس       (

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      نوروزی ، سعید 

 )دکتر دامپزشک (

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      نقی نادری ، علی

 ) لیسانس شیمی (

 کارخانه پنگوئن پالست      والیتی ، مسعود 

 )لیسانس پلیمر (

 

 دبیر 

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران       ملیحه نازی ،
 )فوق لیسانس مهندسی نساجی (



  

 پيش گفتار 

 –ي مورد استفاده براي بسته  بندي بستني و فـرآورده  هاي قنادي يخ زده                   مقواي موم  – بسته بندي استاندارد  

ويژگيها و روشهاي آزمون كه توسط كميسيونهاي مربوطه تهيه و تدوين شده و در سي و يكمين كميته ملي                   

 ٣ ماده ١ مورد تصويب قرار گرفته ، اينك باستناد بند      ٢٤/١١/١٣٨٤اسـتاندارد بسـته بندي و سلولزي مورخ         

 بعنوان  ١٣٧١قـانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه                

 .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 

بـراي حفـظ همگامـي و هماهنگـي بـا پيشـرفتهاي ملـي و جهانـي در زميـنه صـنايع ، علـوم و خدمات ،                             

خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا         اسـتانداردهاي ملـي ايـران در مواقـع لـزوم تجديدنظـر              

تكمـيل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر، در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد                  

بنابرايـن براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده                . گرفـت 

 .كرد

ین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در                    در تهیه و تدو   

 .حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 :مرجع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

 

  BS 4879 : 1973 Specification for waxed board for packaging ice cream and frozen 

confectionery. 

 

 الف
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فرآورده هاي  استفاده براي بسته  بندي بستني و  مقواي مومي مورد–بسته بندي 

  ويژگيها و روشهاي آزمون–قنادي يخ زده  

 هدف  ١

،روشهای آزمون، بسته بنـدی ، نشانه گذاری       هـدف از تدوین این استـاندارد تعیین ویـژگیها، نمونه برداری        

و تعیین مشخصات اجزاء مقوای مومی برای بسته بندی بستنی و انواع محصوالت مشابه مانند فرآورده های                 

 .قنادی یخ زده می باشد 

 دامنه كاربرد ٢

 مانند ایـن اسـتاندارد در مـورد انـواع مقـوای مومـی که برای بسته بندی بستنی و انواع محصوالت مشابه                      

 .فرآورده های قنادی یخ زده مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد 

 مراجع الزامي   ٣

بدين . مـدارك الزامـي زيـر حـاوي مقرراتـي اسـت كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                        

يا / ريخ چاپ ودر مورد مراجع داراي تا   . ترتيـب آن مقـررات جزيـي از ايـن اسـتاندارد محسوب مي شود                

تجديدنظـر، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست معهذا بهتر است كاربران ذينفع                 

الزامی زیر  ين اصالحيه  ها و جتديد نظرهاى مدارک         اين استاندارد، امكان كاربرد آخر    

یا تجدید  /  آخرین چاپ و     یا تجدیدنظر ،  / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و        . را مورد بررسی قرار دهند      

 .نظر آن مدارک ارجاع داده شده مورد نظر است 

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

  روش تعیین جرم پایه –کاغذ و مقوا   1379سال    :  471 استاندارد ملی ایران   1

  روش اندازه گیری شقی کاغذ و مقوا         1379سال  :  1118     «       «      «      2



2  

  روش نمونه برداری برای آزمون –کاغذ و مقوا 1373سال   :  133    استاندارد ملی ایران    3
                            شرایط محیطی استاندارد مشروط–خمیر کاغـذ، کاغذ و مقوا   1378سال    :  106    «     «      «      4

 و  ومشروط کردن ردن مراحل نظارت برشرایط محیطیک                          
 مونه های آزمونیآزمون                             

  ویژگیها  –کاغذ موم دار برای بسته بندی    1379سال   :  1461       «      «      «     5
           و بسته بندی شده از فـرآورده هـای کشـاورزی ه بردارینمون   1373سال   :  2836     «      «      «     6

 .  که مصرف غذایی دارد     
   استانداردروش تعیین ضخامت متوسط وحجم متوسط-کاغذ        13 78سال      :  151   «      «     «     7
  بسته ها       روش نمونه برداری از1362سال   :  2220        «      «       «8

3-10 BS 3755 -1964 methods of test for the assessment of adour from packaging materials 
used for foodstuffs . 

 اصطالحات و تعاريف   ٤

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

 مقوای مومی  4-1

سازی مواد منجمد پوشش داده می شود و در دمای           بندی و ذخیره   ای بسته مقوایی است که با موم مناسب بر      

 .پایین و رطوبت زیاد دارای مقاومت مکانیکی زیادی است 

  مقوا 1جهت طولی 4-2

 .جهتی از مقواست که مطابق با جهت حرکت الیه تر بر روی ماشین مقواسازی باشد 

  مقوا 2جهت عرضی 4-3

 .جهت طولی آن باشدجهتی از مقواست که عمود بر 

 
1-Machine direction( MD) 
2- cross direction( CD) 
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        ويژگيها  ٥

   مقوا  ١-٥

اين . اليه تهيه شده از خمير كاغذ  بكر باشد          چند  يا از نوع مقواي       ١مقـواي پايـه بايداز مقواي سفيد سخت       

مصرف كننده  توليد و داراي      مطابق با نياز    ) خشك يا شيشه اي     (مقـوا بـايد مناسـب بـا عملـيات موم زني             

 : ويژگيهاي زير باشد 

 ضخامت       ١-١-٥

براي بسته هاي با    .  مييليمـتر يا مطابق توافق طرفين ذينفع باشد          ٣٥/٠ضـخامت مقـواي پايـه بـايد حداقـل           

ظرفيـت بـيش از يـك ليتر بايد از مقواي ضخيم تر استفاده گردد كه در اين مورد تعيين ضخامت بر اساس                       

 .نجام مي شود ظرفيت ا

 جرم پايه        ٢-١-٥

 . گرم بر متر مربع باشد ٢٤٠جرم ،مقواي پايه بايد حداقل 

  سطح مقوا ٢ پرداخت نهايي      ٣-١-٥

به منظور افزايش ويژگي    . سطح مقوا را مي توان براي بهبود كيفيت چاپ پذيري با خاك چيني پوشش داد                

يا نشده با خاك چيني ، پس از عمليات چاپ بايد سطح آن را با               مقواي پايه پوشش داده شده       ٣نفوذناپذيري

 . پوشش داد) ٢-٣-٥مطابق بند (  ذوب٤و يا پوششهاي گرما) ١-٣-٥مطابق بند (موم 

 چاپ  براي بهبودسطح، )٣-٣-٥مطابق بند ( ميتوان ازپوشش پلي اتيلن    ٣-١-٥عـالوه برمواردذكرشـده دربـند     : يـادآوري   

 . باشند ٦-٥ و ٥-٥تمام پوششهاي مورد استفاده بايدمطابق بندهاي .طح مقوااستفاده كردپذيري وويژگي نفوذناپذيري س

 
1-solid – white 
2-surface finishes 
3-barierness 
4-hot – melt - coatings 
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 جوهر 5-2 

ابت جوهري كه براي چاپ مقوا بكار ميرودبايد براي بسته بندي مواد غذايي مناسب و در برابر نور و موم ث                   

به منظور جلوگيري از جداشدن جوهر،  مي توان         .  مطابقت داشته باشد     ٦-٥ و   ٥-٥باشد و با ويژگيهاي بند      

 .سطح مقواي چاپ شده را بوسيله اسپري با نشاسته خوراكي پوشش داد 

 .سطح مقوايي كه در تماس مستقيم بامواد غذايي است بايد بدون چاپ باشد  :يادآوري 

 د استفاده برای پوشش مقوا      مواد مور  5-3

     موم  5-3-1

موم مورداستفاده براي پوشش دادن مقوا بايد از نوع هيدروكربني كامالً تصفيه شده مناسب براي بسته بندي                 

 .معدني موجود در غذا باشد ١مواد غذايي طبق مقررات تعيين شده براساس آئين نامه هيدرو كربن هاي

 گرم بر متر مربع و در سطح        5/8تا  6 تماس با موادغذایی است می تواند        جرم موم سطح داخلی مقوا که در      

 . گرم بر متر مربع باشـد8/4 تا 4/2خارجی مقوا 

           پوشش هاي گرما ذوب  ٢-٣-٥

 . بطور کلی پوشش های گرماذوب شامل سه جزء هستند که همه آنها باید مناسب مواد غذایی باشند

نی که باید مطابق با مقررات تعیین شده آئین نامه هیدروکربن های                 موم های هیدرو کرب      –الف موم ها    

 .معدنی برای مواد غذایی باشد 

رهـای اتـیلن وینـیل آکریـالت، اتیل سلـولز،       ـم ـلن وینیل استـات ، کوپـلی    ـای اتی ـرهـ  کوپلی مـ   -ب    

 .پلی پروپیلن و غیره 

 پ  رزین ها 

 
 1966 -  1- Mineral Hydrocarbons -  in Food Regulation  
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پوشش .باشد ذیصالح 1قانونی و ویژگیهای موم که درتماس با موادغذایی خواهد بود باید مورد تایید مراجع          :يادآوري  

 . درجه سلسیوس و روش منجمد کردن که بوسیله مصرف کننده اعالم میشود مقاوم باشند-40ها باید در برابر سرمای 

 پوشش پلي اتيلن   ٣-٣-٥

 درجه سلسیوس و روش منجمد کردن که بوسیله مصرف کننده           -40پلی اتیلن باید در برابر سرمای       پوشش  
 .اعالم می شود مقاوم باشند 

  والك ها٢         جالدهنده ها ٤-٣-٥

 پوشش داده می شود ممکن است پس از  آن بوسیله الک یا جالنیز                     3-1-5هنگامیکه مقوا مطابق بند      
 درجه سلسیوس و روش منجمد کردن       -40 این الک وجال باید در برابر سرمای         پوشش دیگری داده شود ،    

 .که بوسیله مصرف کننده اعالم می شود مقاوم باشنـد

           چسب ٤-٥

 درجه سلسیوس و روش منجمد کردن       -40چسب مورد استفاده در ساخت و دربندی بسته باید به سرمای            
 .م باشد که بوسیله مصرف کننده اعالم میشود مقاو

  . برای این منظور بکار می روند4 استات و دکسترین3معموال ًبعضی از انواع پلی وینیل :يادآوري 

     طعم ، بو و ظاهر محصول   ٥-٥

اجزاء مقوا ، جوهر ، چسب و نوع پوشش ها باید بگونه ای باشند که هیچگونه اثر نامطلوبی بر روی طعم ،                      
 .ندی  شده نگذارند بو و یا وضع ظاهری محصول بسته ب

   سمي بودن  ٦-٥

اجزاء مقوا، جوهر ، چسب و پوشش ها باید بگونه ای باشند که بداخل محصول بسته بندی شده نفوذ                        
 باعث بخطرانداختن    مورد تایید مراجع قانونی و ذیصالح در مورد سالمتی و بهداشت باشند                 نکرده و 

 .سالمت مصرف کننده نشوند

 .نونی و ذیصالح ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است  در حال حاضر مرجع قا-١

2 –Varnishes 
3 - Polyvinylacetate (P.V.A) 
4 -Dextrins 
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   شقي مقوا   ٧-٥

 .شقی مقوا باید مطابق جدول شماره یک باشـد 

  حداقل شقی مقوای مومی–جدول یک 

 
 )میلی نیوتن (حداقل شقی مقوا 

 جهت طولی  هت عرضی ج

 
ضخامت اسمی 

 ) میلیمتر(

75 

95 

135 

175 

 

215 

295 

390 

505 

35/0 

40./ 

45/0 

50/0 

 
      نسبت شقي محل تاخوردگي به شقي مقوا   ٨-٥

 نسبت شقی محل تاخوردگی مقوا به شقی مقوا باید مطابق جدول               6-8پس از انجام آزمون مطابق بند         
 .شماره دو باشد 

 مقوا به شقی مقوا نسبت شقی محل تاخوردگی – جدول دو -

 جهت آزمون  حداقل  حداکثر 

03/0 

 
 
 
07/0 

015/0 

 
 
 
03/0 

 )جهت تاخوردگی عمود بر جهت (جهت طولی 
 طولی مقوا باشد

 
 )جهت تاخوردگی عمود بر  جهت (جهت عرضی 

 عرضی مقوا باشد 
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 تا كردن مقوا و كاربرد چسب  ٩-٥

 سهولت و تسریع در شکل گرفتن بسته قبل از پر کردن              استفاده از چسب ، به منظور      برای  در حین تولید      

  :آن رعایت موارد زیر ضروری است

 .بسته خالی باید در امتداد خط تای طولی قبل از بکاربردن چسب تا شده باشد     5-9-1

 .زده می شود باید موازی با خط تای طولی مقوا باشد مقوا  موقعی که چسب به لبه 5-9-2

 . اضافه باید محو شوند  لکه های چسب5-9-3

 . لبه چسب نخورده بسته که روی چسب تا می خورد بایدموازی با خط تای طولی مقوا باشد 5-9-4

 نمونه برداري  ٦

 . انجام گیرد 1373 سال 133نمونه برداری از مقوا باید مطابق استاندارد ملی ایران   6-1

 نمونه برداری از بسته  6-2

  انجام گیرد 1373سال 2836سته های تکی باید مطابق استاندارد ملی ایران  نمونه برداری از ب6-2-1

  انجام گیرد 1362سال 2220نمونه برداری از بسته های نهایی باید مطابق استاندارد ملی ایران  6-2-2

 مشروط كردن  ٧

به مدت   در صد    50± 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی       23 ± 1آزمونه ها قبل از آزمون باید در دمای            

 . مشروط گردد1378 سال 106 ساعت مطابق استاندارد ملی ایران 24

 روش هاي آزمون  ٨

 آزمون تعيين ضخامت مقوا  ١-٨

 .  انجام شود 1378 سال 151مطابق استاندارد ملی ایران 

 آزمون تعيين جرم پايه مقوا  ٢-٨

 .  انجام شود 1379 سال 471مطابق استاندارد ملی ایران 
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 ون تعيين جرم موم     آزم٣-٨

 .  انجام شود 8-7 بند 1379 سال 1461مطابق استاندارد ملی ایران

 آزمون تعيين طعم و بوي محصول بسته بندي شده   ٤-٨

 . انجام شود ........  سال 1...........مطابق استاندارد ملی ایران 

 آزمون تعيين و شقي مقوا  ٥-٨

 .  انجام شود 1379 سال 1118مطابق استاندارد ملی ایران 

 آزمون تعيين نسبت شقي محل تاخوردگي مقوا به شقي مقوا  ٦-٨

 درجه  90شقی محل تاخوردگی با زاویه خمش       .  انجام شود    1379 سال   1118مطابق استاندارد ملی ایران     

 . درجه بر چسب میلی نیوتن بیان شود15بر حسب میلی نیوتن متر و شقی مقوا در زاویه خمش 

 بسته بندي  ٩

ور ـرای این منظ  ـب. اید  ـوا باید بگونه ای باشد که آنرا در برابر رطوبت و آلودگی حفظ نم               ـبسته بندی مق  

 .می توان از پوشش های پالستیکی مناسب و غیره استفاده کرد 

 روش بسته بندی باید بگونه ای باشد که محتوای بسته را در برابرآسیبهای ناشی از حمل و نقل حفظ نماید 

 نه گذاري  نشا ١٠

آگاهیهای زیر باید بطور خوانا و پاک نشدنی به زبان فارسی و در صورت نیاز به زبان انگلیسی بر روی                        

 .بسته نوشته یا چاپ گردد

    بسته هاي تكي   ١-١٠

 :نشانه گذاری بسته های تکی باید دارای اگاهیهای زیر باشد 

 و عالمت تجارتی آن کننده  آدرس تولید  نام و10-1-1

 . مراجعه شود BS 3755 -1964  تاتدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد بین المللی-1



9  

  شماره پروانه بهره برداری 10-1-2

  نوع محصول 10-1-3

 )روز ، ماه و سال ( تاریخ تولید 10-1-4

 ) ماه و سال روز ،(  تاریخ انقضاء قابلیت مصرف  10-1-5

  وزن خالص محصول 10-1-6

 سری ساخت    10-1-7

 )وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( شماره پروانه ساخت 10-1-8

 اطالعات مربوط به محصول با رعایت استاندارد ملی مربوطه و نظر سفارش دهنده  10-1-9

  محتوي مقواي مومي پوشش   ٢-١٠

 و عالمت تجارتی   نام و آدرس تولید کننده 10-2-1

 )روز ، ماه و سال (تولید ا تاریخ ی ساخت ی  سر10-2-2

 درون پوشش مقواهای   تعداد 10-2-3

   نام و مورد مصرف محتویات درون پوشش10-2-4

 ) وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی (شماره پروانه ساخت   10-2-5

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9: صفحه 

ICS: 55.040; 67.250 
 

 


