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 » بسمه تعالي «

  تحقیقات صنعتی ایران استاندارد ومؤسسه با آشنایی

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

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

 مراكز نظران  مؤسسه، صاحب  كارشناسان فني مركب از     هاي  توسط كميسيون  مختلف هاي  استاندارد در رشته   تدوين
سعي بر اين است كه     . گيرد  علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي             مؤسساتو  

 حاصل از   آوري  توليدي، فني و فن    شرايط و مصالح ملي وبا توجه به         ها  مطلوبيت جهتاستانداردهاي ملي، در    
 مراكز علمي   بازرگانان،ندگان، مصرف كنندگان،     توليدكن:  آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل          مشاركت

 ذينفع  مراجع استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي       نويس پيش. وتخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد      
 ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن                 مربوط فني   هاي واعضاي كميسيون 

 .شود چاپ و منتشر مي) رسمي ( صويب به عنوان استاندارد ملي  ودر صورت تطرحرشته 

 شده  تعيين كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط                 استانداردهايي نويس پيش
 تهيه 

 و  چاپ استاندارد ملي    عنوان  در صورت تصويب، به    و نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط              شود مي
  منتشر

 ))٥(( شماره كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي            شود بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي      . گردد مي
 .باشد به تصويب رسيده گردد  تشكيل ميمؤسسه و در كميته ملي مربوط كه توسط تدوين

 تدوين كه در    باشد رد مي  المللي استاندا  بين استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان             مؤسسه
 علمي، فني و     پيشرفتهاياستانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين                 

 .نمايد صنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي

به منظور حمايت از     شده در قانون     بيني  با رعايت موازين پيش    تواند  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      مؤسسه
 زيست حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات               كنندگان،مصرف  

 مؤسسه مي .  استاندارد اجباري نمايد   عالي محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي            
 كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه          تمحصوال به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي           تواند

 .بندي آن را اجباري نمايد

 سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،         خدمات به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از            همچنين
ايشگاهها و   محيطي، آزم  زيست مديريت كيفيت ومديريت     هاي  سيستم كنندكانآموزش، بازرسي، مميزي و گواهي      

 و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد           سازمانهاكاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه          
 و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا                دادهصالحيت ايران مورد ارزيابي قرار       

 ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار       يكاها المللي ستم بين ترويج سي .  آنها نظارت مي نمايد    عملكردنموده و بر    
  ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي            برايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي        

 .باشد
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 چرم مصنوعي از جنس پلي وينيل _چرم مصنوعي “  كميسيون  استاندارد
 “   آزمون  هاي ويژگي ها و روش_يد مورد مصرف در رويه كيف و ساك كلرا

 
          سمت  يا نمايندگي        رئيــس  

 شركت رامونافر   حسين علي،گرشاسبي
  ) ديپلم (
 

 اعضاء  
 شركت چرم ايران   مراد،اميري

 )فوق ليسانس مديريت(
 

 شركت چرم ايران  بهروزي، سحر
  )ليسانس شيمي ( 
 
 شركت چرم ايران   محمد،ارپرت

  )ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت توليدي تهران   يحيي،جاللي
 )فوق ليسانس صنايع پالستيك (
 

 شركت بوشهر چرم   مريم،جليليان
 )ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت چرم ايران   مهسان،جهان بين
  )ليسانس شيمي (
 

 شركت پالستيك شاهين  رضالو، مرتضي
 )مي ليسانس شي( 
 



 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي    جعفر،زاخري
 ايران

 ) علوم الياف –دكتراي كشاورزي (
 

 شركت توليدي تهران      نورانيان، ساسان

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  فرحناز،همايونفر
 )ليسانس بيولوژي (
 

 دبير
 سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمو      مريم،سمسارها

 )ليسانس شيمي فوق (



 

 پيش  گفتار
 
 چـرم مصـنوعي از جنس پلي وينيل كلرايد مورد مصرف در رويه               _ چـرم مصـنوعي    " اسـتاندارد    

كه  توسط  كميسيون  هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده   "  ويژگي ها  و  روش   آزمون  _كـيف و ساك     
  مــورخ چـــرم، پوســـت و پايـــپوش كميــته  ملــي  اســتاندارد      و يكميـــنچهـــلو در جلســه  

 قانون  اصالح  قوانين  و        ٣ ماده     ١ ، اينك  به  استناد بند          قرار گرفته  است     تصويب مورد   ١٣٨٥ / ٥ / ٢٤ 
 به  عنوان  استاندارد      ١٣٧١مقـررات  موسسـه  اسـتاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه                       

 .يران  منتشر مي  شودرسمي  ا

 ، علوم  و  بـراي  حفـظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفتهاي  ملي  و جهاني  در زمينة  صنايع      
 ، اسـتانداردهاي  ملـي  ايـران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هرگونه  پيشنهادي  كه          خدمـات 

د، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط  بـراي  اصـالح  و تكمـيل  ايـن  استانداردها ارائه  شو       
بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از آخرين                    . مورد توجه  قرار خواهد گرفت     

 .تجديدنظر آنها استفاده  كرد

 نيازهاي     در تهـيه  و تدويـن ايـن  اسـتاندارد سـعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و                              
 ، در حـد امكـان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي                           جامعـه 

 .ايجاد شود

 :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است به شرح زير است 
 
  در رويه    طـرح تحقيقاتـي بررسـي ويژگيهاي چرم مصنوعي مورد مصرف           - سمسـارها، مـريم      -١

 ١٣٨٢ سال - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران –توپ هاي ورزشي، كيف و ساك 
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مورد )  PVC ( ١ چرم  مصنوعي  از جنس  پلي  وينيل  كلرايد-چرم  مصنوعي  
  آزمون  هاي   ويژگي  ها و روش-مصرف  در رويه  كيف  و ساك  

 
  هدف  و دامنه  كاربرد ١ 

  تدوين  اين  استاندارد تعيين  ويژگي  ها و روشهاي  آزمون  چرم  هاي  مصنوعي                   هـدف  از       ١-١ 

داراي  پوششـي  يكنواخـت  از جـنس  فـوم  پلي  وينيل  كلرايد و يا كوپليمري  كه  جزء اصلي  آن                                كـه   

  كه مي تواند توسط  ساير مواد پليمري  از جمله  پلي  اورتان  پوشش                   ،وينـيل  كلـرايد اسـت  مـي باشد          

 . پودي  قرار گرفته   باشد وداده  شده  و بر روي  پارچه  زمينه  حلقوي  باف  پودي  و يا پارچه  تار

به كار   رويه  كيف  و ساك           تهيه جهت  كه   چرم  هاي  مصنوعي           اسـتاندارد دربـاره    ايـن   ٢-١ 
 .كاربرد داردمي روند، 

 

  مراجع  الزامي  ٢ 
 .  است  كه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ارجاع  داده  شده  است                    مـدارك  الزامـي  زيـر حاوي  مقرراتي           

در مورد مراجع  داراي  تاريخ  . بديـن  ترتيـب  آن  مقـررات  جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي  شود              

معهذا  . يـا تجديدنظـر، اصالحيه  ها و تجديدنظرهاي  بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست                  / چـاپ  و     

ست  كاربران  ذينفع  اين  استاندارد ، امكان  كاربرد آخرين  اصالحيه  ها و تجديدنظرهاي  مدارك                        بهتر ا 

يا تجديدنظر، آخرين     / در مورد مراجع  بدون  تاريخ  چاپ  و            . الزامـي  زير را مورد بررسي  قرار دهند         

  .يا تجديدنظر آن  مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  موردنظر است/ چاپ  و 

 : استفاده  از مراجع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  است  

  روش  آزمون  مقاومت  خمشي  چرم ١٣٦٥سال   : ٢١٢٣ استاندارد ملي  ايران  ١-٢

                                                 
1-poly vinyl chloride 
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  المپ  قوس  زنون- ثبات  رنگ  كاالي  نساجي  در مقابل  نور ١٣٧٦سال   : ٤٠٨٤ استاندارد ملي  ايران  ٢-٢

 – تعيين ميزان برآمدگي و مقاومت رخ چرم         – چرم   ١٣٨١سال   : ٦٣١٨د ملـي ايران     اسـتاندار  ٣-٢
 روش آزمون ايجاد ترك و تركيدگي با گوي

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٢سال   : ٦٩١٨-١  ملي ايران  اسـتاندارد  ٤-٢
 سرعت ثابت:  قسمت اول -تعيين مقاومت به جر خوردگي 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٢١-١ ملي ايران  اسـتاندارد  ٥-٢
 Taberساينده :  قسمت اول -سايشي  مقاومت

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٤٥-١  ملي ايران  اسـتاندارد  ٦-٢
 ص اندازه گيري طول و عرض وجرم خال-:  قسمت اول -تعيين خصوصيت طاقه 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٤٥-٢  ملي ايران  اسـتاندارد  ٧-٢
 جرم در واحد سطح پارچه روکش شده ، روکش و منسوج: قسمت دوم 

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٦٤٥-٣  ملي ايران  اسـتاندارد  ٨-٢
 تعيين ضخامت: قسمت سوم 

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سـال    ٧٦٤٨  ملـي ايـران    تاندارد اسـ  ٩-٢
 ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٧٦  ملـي ايـران    اسـتاندارد  ١٠-٢
 ن روش آزمو-مقاومت به چسبندگي ذاتي 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٧١١  ملـي ايران   اسـتاندارد  ١١-٢
  روش آزمون–اندازه گيري مقاومت کششي و ازدياد طول تا نقطه پارگي 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٩٦٨  ملـي ايران   اسـتاندارد  ١٢-٢
 زمون روش آ–فرسودگي تسريع شده 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٩٧١  ملـي ايران   اسـتاندارد  ١٣-٢
  روش آزمون–اندازه گيري چسبندگي اليه روکش 
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  ويژگي  ها ٣

 پودي     و ويژگـي  هـاي  چـرم  مصنوعي  از جنس  پلي  وينيل  كلرايد با پارچه  زمينه  تار                          ١-٣
 . باشد١بايد مطابق  جدول  

  پودي  و ويژگي  هاي  چرم  مصنوعي  با فوم  پلي  وينيل  كلرايد با پارچه  زمينه  تار- ١جدول  

رديف ويژگي حدود قابل قبول
 ١ )گرم (وزن متر مربع  ٦٥٠حداقل 

 ٢ )ميليمتر(ضخامت  ٩/٠ ±  ١/٠

 
 ٧٠حداقل 

 ٤٥حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 ر جهت عرضد) ب 

٣ 

 
٢٠ – ٥٠ 

٣٠ – ٦٠ 

 درصد ازدياد طول تا حدپارگي

 در جهت طول) الف 

 در جهت عرض) ب

٤ 

 ٥ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥/٢حداقل 

 ٦ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به تركيدگي  ١٤حداقل 

 ٧ )دور(مقاومت خمشي   هزار٧٥حداقل 

 ٨ شدرصد كاهش مواد روك ٥/١حداكثر 

 ٩ )كيلوگرم نيرو(چسبندگي اليه روكش  ٥/٤حداقل 

طرح اليه تكميل زائل نگشته و اليه فوم 
 .ظاهر نشود

 ١٠  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از 

 ١١ درجه ثبات رنگ چاپ در مقابل مالش ٤حداقل 

 ١٢ چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر جدا شدن بدون ايجاد آسيب سطحي
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 هـاي  چرم  مصنوعي  متشكل  از فوم  پلي  وينيل  كلرايد با پارچه  زمينه  حلقوي                          ويژگـي    ٢-٣

 . باشد٢باف  بايد مطابق  با جدول  

  ويژگي  هاي  چرم  مصنوعي  با فوم  پلي  وينيل  كلرايد با پارچه  زمينه  حلقوي  باف ٢-جدول  

 
رديف ويژگي حدود قابل قبول

 ١  )گرم(وزن متر مربع  ٥٠٠حداقل 

 ٢ )ميليمتر(ضخامت  ٩/٠ ±  ١/٠

 
 ٢٠حداقل 

 ١٢حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 در جهت عرض) ب 

٣ 

 
٣٥ – ٥٥ 

٩٠ – ١٨٠ 

 درصد ازدياد طول تا حدپارگي

 در جهت طول) الف 

 در جهت عرض) ب

٤ 

 ٥ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥/١حداقل 

 ٦ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به تركيدگي  ٦حداقل 

 ٧ )دور(مقاومت خمشي  ٧٥حداقل 

 ٨ درصد كاهش مواد روكش ٥/١حداكثر 

 ٩ )كيلوگرم نيرو(چسبندگي اليه روكش  ٥/٤حداقل 

طرح اليه تكميل زائل نگشته و اليه فوم 
 .ظاهر نشود

 ١٠  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از 

 ١١ نگ چاپ در مقابل مالشدرجه ثبات ر ٤حداقل 

 ١٢ چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر جدا شدن بدون ايجاد آسيب سطحي
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 ثبات رنگ ٣-٣
  در برابر نور مصنوعي و مالش      ثبات  رنگ  چرم  هاي مصنوعي  مورد مصرف در رويه كيف و ساك                

 . باشد٣بايد مطابق  جدول  

  ثبات  رنگ  چرم  مصنوعي - ٣جدول  
 

رديف ويژگي ها دود قابل قبولح
 ٦حداقل 

 
 ٤حداقل 

 ٤حداقل 

) المپ قوس زنون  (درجـه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي         
 درجه لكه گذاري در برابر مالش

 مالش خشك) الف 

 مالش مرطوب) ب 

١ 

٢ 

 
  ويژگي  هاي  ظاهري   ٤-٣ 

 باشد و هنگاميكه  با       مـواد پلـيمري  روكـش  بـايد يكنواخـت  و بدون  سوراخ  و ترك                     ١-٤-٣ 

پارچة  زمينه     .  مورد بررسي  قرار مي گيرد، بايد بدون  سوراخ  هاي  ريز باشد               ١٠بزرگنمائي    عدسـي با    

بدون (جز در موارديكه  از روكش  بدون  مواد رنگي              . (نـيز نـبايد از سـمت  روكش  قابل  ديدن  باشد              

 ).استفاده  شده  باشد)  پيگمنت 

 ، تك  رنگ  بودن  يا چند رنگي  بايد مطابق  توافق  خريدار                  ، طرح  اليه  تكميلي     فام  رنگ      ٢-٤-٣ 

 .و فروشنده  باشد

 عـرض  قـابل  اسـتفاده  چـرم  هـاي  مصـنوعي  هنگامـيكه  مطـابق  استاندارد ملي  ايران                ٣-٤-٣ 

ابل  استفاده     عرض  ق  . مورد سنجش  قرار مي گيرد بايد مورد توافق  خريدار و فروشنده  باشد               ٧٦٤٥-١ 

 مـنظور عرضـي  از چـرم  مصـنوعي  اسـت  كه  نحوة  روكش  آن  مطابق  ويژگي  هاي  ذكر شده  در بند                             

 . باشد١-٤-٣
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  نمونه  برداري  ٤ 

كل   نده  نمونه  ها بايد نماي    . شود يك  نمونه  از هر بهر انتخاب             تعداد  حداقل    بايد جهت  انجام  آزمون       

 متر و   ٢ابعاد نمونه بايد حداقل به طول       .ا بايد بطور تصادفي  انتخاب  شوند       نمونه  ه  . محموـله  باشند   

 .به عرض كامل طاقه چرم مصنوعي باشد

 

  آزمون  هاي روش   ٥

 روش  آزمـون  تعييـن  وزن  مـتر مـربع  چـرم  مصـنوعي  ، طـبق  اسـتاندارد ملـي  ايران                                  ١-٥

 . مي باشد١٣٨٣ سال ٧٦٤٥-٢

 .مي باشد١٣٨٤سال  ٧٦٤٥-٣وعي  طبق  استاندارد ملي  ايران  ضخامت  چرم  هاي  مصن ٢-٥

روش  آزمـون  تعييـن  مقاومـت  بـه  گسيختگي  در جهت  طول  و عرض  طبق  استاندارد              ٣-٥

 .مي باشد١٣٨٤سال  ٧٧١١ملي  ايران  

سال  ٧٧١١روش  آزمـون  تعييـن  درصـد ازديـاد در نقطه  پارگي  طبق  استاندارد ملي  ايران                           ٤-٥

 .مي باشد١٣٨٤

 روش  آزمـون  تعييـن  مقاومـت  بـه  جرخوردگـي  دو زبانه اي  طبق  استاندارد ملي  ايران           ٥-٥

 .مي باشد١٣٨٢سال  )آزمونه دو زبانه اي -روش الف ( ٦٩١٨-١ 

 . مي باشد١٣٨١سال  ٦٣١٨روش  آزمون  مقاومت  به  تركيدگي  طبق  استاندارد ملي  ايران   ٦-٥

 .مي باشد١٣٦٥سال  ٢١٢٣ مقاومت  خمشي  طبق  استاندارد ملي  ايران  روش  آزمون  ٧-٥

سال  ٤٢٦٦روش  آزمـون  تعييـن  مـيزان  درصـد كـاهش  مواد روكش   طبق  استاندارد ملي  ايران              ٨-٥

 .مي باشد١٣٨٤
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  ، طبق  استاندارد ملي       روش  آزمون  تعيين  ميزان  چسبندگي  اليه  روكش  به  پارچه  زمينه                    ٩-٥

 .مي باشد١٣٨٤سال  ٧٩٧١ايران  

 روش  آزمـون  تعييـن  مقاومـت  اليـه  روئي  در مقابل  سايش  طبق  استاندارد ملي  ايران                             ١٠-٥

 تحت  CS-10 حلقه هاي ساينده مورد استفاده در اين روش بايد           . مـي باشد    ١٣٨٣سـال    ٧٦٢١-١ 

 . دقيقه باشد بايد دور در٦٠بار يك كيلوگرم نيرو بوده و سرعت دستگاه نيز 

 روش  آزمـون  تعييـن  مقاومت  به چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر  طبق                    ١١-٥

 .مي باشد١٣٨٣ سال ٧٦٧٦استاندارد ملي  ايران  

روش  آزمـون  تعيين  درجه  تغيير رنگ  چاپ  در مقابل  مالش  طبق  استاندارد ملي  ايران                            ١٢-٥

 .مي باشد١٣٨٣ سال ٧٦٤٨

 ١٠ پس از    آزمـون  تعييـن  درجـه  ثبات  رنگ  در مقابل  مالش  خشك  و مرطوب                     روش     ١٣-٥

 .مي باشد١٣٨٣سال  ٧٦٤٨ ، طبق  استاندارد ملي  ايران  دور کامل

طبق    ) المپ  قوس  زنون    (روش  آزمـون  تعيين  درجه  ثبات  رنگ  در برابر نور مصنوعي                     ١٤-٥

 .شدمي با ١٣٧٦سال  ٤٠٨٤استاندارد ملي  ايران  

 

  بيان  نتايج  ٦

 مطابقت    )٣ و٢،  ١ جداول( مرتبط   اگـر نمونـه  هـاي  مورد آزمون  با ويژگي  هاي  مندرج  در جداول                     

اگر هيچيك  از نمونه       . مي شود اعالم   چرم  مصنوعي  مورد نظر مطابق  با استاندارد             بهرداشـته  باشـد،      

د آزمون  هائي  كه  نمونه  ها در آنها مردود              ، باي  هـا بـا ويژگـي  هـاي  جداول  مذكور مطابقت  نداشت               

بدين  منظور تعداد دو آزمونه  ديگر از همان  نمونه  اوليه  تهيه  مي شود و                    . شـده اند، مجدداً تكرار شود     
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 )٣  و ٢ ،١  جداول( مرتبط اگر همه  نتايج  مطابق  با ويژگي  هاي  جداول            . مورد آزمايش  قرار مي گيرند     

 كه  نمونه  نماينده  آن  مي باشد، مطابق  با استاندارد است  و اگر هر يك  از نتايج                           بود، حجم  محموله اي    

 .آزمون  مجدد، مغاير با جداول  مذكور باشد، محموله  مغاير با استاندارد اعالم  مي شود

 

  بسته  بندي  ٧
شود كه ندي   بسته ب مناسـب غير قابل نفوذ به گونه اي  چـرم  مصـنوعي  بـايد در پوشـش              طاقـه هـر   

 .موجب حفاظت آن در برابر عوامل جوي، ضربه و تاخوردگي باشد

 

  نشانه گذاري  ٨
 به زبان فارسي و يا زبان كشور  چرم  مصنوعي  بايد داراي  آگاهي  هاي  زيرطاقه هـر  نشـانه گـذاري    

 : باشد خريدار

 ده  يا هر دويا نشان  تجاري  كارخانه  توليد كننو نشاني واحد توليدي و نام    ١-٨

 شماره  بهر  ٢-٨

  چرم مصنوعيرنگ   ٣-٨

 طول  طاقه   ٤-٨

 نام  كشور سازنده عبارت ساخت ايران و در مورد واردات   ٥-٨

 جنس  مواد روكش نوع و   ٦-٨

  چرم مصنوعيضخامت   ٧-٨

 تاريخ توليد  ٨-٨
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