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 خدا نامبه 

 سازمان استاندارد ملي ايران با آشنايي

مؤسسه استاندارد و تحقیقات  مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اسهتاندارداا  میهی    نشهر  و تهدوین  تعیهین،  وظیفهه  کهه  است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ، صنعتی ایران

 .دارد عهده به را )رسمی( ایران

بهه   92/6/29و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شورا  عالی ادار  مهور    نام موسسه استاندارد

 جهت اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مور   33333/996ندارد ایران تغییر و طی نامه سازمان میی استا

مؤسسهات   و مراکه   نظران کارشناسان سازمان  صاحب از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تولیهد ،   به شهرایط  توجه با و میی صالحم با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، عیمی،

کننهدگان،  مصهر   تولیدکننهدگان،  شهام   نفهع،  و حه   صهاحبان  منصهفان   و آگااانهه  مشهارکت  از کهه  اسهت  تجار  و فناور 

نهوی    پهی   .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  په   و شهود مهی  ارسها   مربهو   فنهی  اها   کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران میی استاندارداا 

ایهران   رسمی(( میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیت  در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

 مهی  تهیهه  شده تعیین ضوابط رعایت با نی  ذ  صالح و مند عالقه اا  سهههههازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بهدین ترتیهب،    .شهود  مهی  منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی کنند، درکمیت 

میهی   کمیته   در و تهدوین  3 شهمارۀ  رانایه  میهی  اسهتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تیقی میی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد ایران  سازمان میی  که مربو  استاندارد

(ISO)اسهتاندارد   المییهی  بهین  سهازمان  اصهیی  اعضا  از سازمان میی استاندارد ایران
المییهی الکتروتکنیهک    بهین  کمیسهیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المییی بین سازمان و

(OIML)  2رابهط  تنهها  بهه عنهوان   و اسهت
 کهدک  غهیایی    کمیسهیون  

3
(CAC) خها   اها   نیازمنهد   و کیهی  شرایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره بین المییی استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، پیشرفتها  آخرین از کشور،

 کننهدگان، حفه    مصهر   از حمایهت  بهرا   قهانون،  در شهده  بینی پی  موازین رعایت با تواند می سازمان استاندارد میی ایران

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سالمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و ر کشو داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران میی استاندارداا 

و  صهادراتی  کاالاها   اسهتاندارد  اجهرا   کشهور،  محصهوالت  برا  المییی بین بازاراا  حف  منظور به تواند می مؤسسه نماید. 

در  فعا  مؤسسات و زمانها سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.  اجبار  را آن بند درجه

و  اها  آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، زمین 

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این استاندارد ایران  ،سازمان میی  سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( مراک 

 بهر  و اعطها  اها  آن به صالحیت تأیید گوااینام  الزم، شرایط احراز صهههههورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام

 گرانبها فی ات عیار تعیین سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المییی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عمیکرد

 .است این سازمان وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  رد تحقیقات کارب انجام و

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپيش

نخستین بار در سا   "اا  آزموناا و روشویژگی –دافع آبا  اا  برزنت پنبهپارچه –نساجی "استاندارد 

و  ایران تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد  1339

اجالس  و نهمین سیصد و افتادبار مورد تجدید نظر قرار گرفت و  چهارمیناا  مربو  برا  تائید کمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته است،  99/19/29اا  نساجی و الیا  مور  کمیته میی استاندارد پوشاک و فرآورده

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  3اینک به استاندارد بند یک ماده 

 شود.ن منتشر می، به عنوان استاندارد میی ایرا1331مصوب بهمن ماه 

برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات 

استاندارداا  میی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمی  این 

مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، استاندارداا ارائه شود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد .

 

 .است1331سا  :236ه شمار ایران میی استاندارد جایگ ین استاندارد این

 :منبع و مأخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است 

 جارب کارشناسان داخییت -1

2-BS 3408 1992, Specifications for tarpaulins 
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 هاي آزمونها و روشويژگي –دافع آباي هاي برزنت پنبهپارچه –نساجي 

 

 كاربردو دامنه   هدف 2

بند  اا  آزمون، بستهبردار  ، روشاا ، نمونهتعیین ویژگی ،اد  از تدوین این استاندارد 2-2

 باشد.آب میدافع ا  ار  پارچه برزنت پنبهگیو نشانه

این استاندارد در مورد پارچه اائی قاب  اجرا است که تمام عمییات رنگرز  و تکمی  رو    2-1

 آن انجام شده و قاب  عرضه به بازار باشد.

  الزامي مراجع 1

  . بدین است  شده  داده  اا ارجاعآن  استاندارد به  این  در متن  که  است  مقرراتی  زیر حاو   ال امی  مدارک

و / یا   چاپ  تاریخ  دارا   شود. در مورد مراجع  می  استاندارد محسوب  از این  ج ئی  مقررات  آن  ترتیب

  کاربران  . معهیا بهتر است مورد نظر نیست  مدارک  این  بعد   اا و تجدیدنظراا   تجدیدنظر، اصالحیه

  زیر را مورد بررسی  ال امی  مدارک  اا و تجدیدنظراا اصالحیه  کاربرد آخرین  ناستاندارد، امکا  این  ذینفع

  مدارک  و / یا تجدیدنظر آن  چاپ  و / یا تجدیدنظر، آخرین  چاپ  تاریخ  بدون  قرار داند. در مورد مراجع

 . موردنظر است  شده  داده  ارجاع  ال امی

 : است  استاندارد ال امی  نکاربرد ای  زیر برا   از مراجع  استفاده 

 گیر  مقاومت در برابر نفوذ آبروش اندازه -منسوجات ،333 شماره استاندارد میی ایران 1-2

  ستاتیک(ا)آزمون فشار ایدرو

ساز  و ا  آمادهرشرایط محیطی استاندارد ب -، نساجی223استاندارد میی ایران شماره  1-1

 انجام آزمون

 تعیین حداکثر: :1قسمت  -کششی پارچه خصوصیات ،1123-1شماره استاندارد میی ایران  1-3

 روش نوار باریک بهنیرو و ازدیاد طو  در حداکثر نیرو  اعما  شده 

 سطح پارچه روش تعیین وزن در واحد طو  و واحد،  1123استاندارد میی ایران شماره  1-4

ر  تغییر ابعاد پارچه پ  از گیروش اندازه -منسوجات ،1929استاندارد میی ایران شماره  1-5

 غوطه ور  در آب سرد

 در مقاب  باران مصنوعی  گیر  مقاومت پارچه روش اندازه، 9623 شماره استاندارد میی ایران 1-9

 ، شناسایی الیا  به روش میکروسکوپی3399استاندارد میی ایران شماره   9-3

ثبات رنگ در برابر  –ثبات رنگ  آزمون اا  –نساجی ، 2932 شماره استاندارد میی ایران 1-8

 نور مصنوعی: المپ قوس زنون برا  آزمون رنگ پریدگی

اا  روک  شده با الستیک یا پالستیک ه مقاومت ، پارچه 3636استاندار میی ایران شماره   1-6

 به چسبندگی ذاتی ه روش آزمون
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الیا ، نخ و پارچه جهت روش نمونه بردار  از  -نساجی ،3213استاندارد میی ایران شماره  1-21

 انجام آزمون

 روش -اندازه گیر  طو  و عرض پارچه -منسوجات ،2393استاندارد میی ایران شماره  1-22

 آزمون

ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون یا صابون  -نساجی ،19936استاندارد میی ایران شماره  1-21

روش آزمون -و سودا

 اصطالحات و تعاريف  3

 رود:ندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استا

3-2  

 برزنت

 نفوذ آب مقاوم گردد.  ( در مقاب 9-3) طب  بند  دافع آبا  سنگین که با مواد پارچه پنبه

3-1  

  دافع آبمواد 

رنگ باشد. این تواند رنگی  یا بیکه می است دافع آبشیمیائی  اا رزیناین مواد شام  روغن پارافین و 

 ب ند.به ویژگی پارچه صدمه نباید د موا

3-3 

 بهر

اا  یکسان یا به عبارتی ا  از کاال که دارا  جن ، نوع بافت، وزن، طرح و نقشه؛ نمره و تاب نخمجموعه

 اا  فی یکی و شیمیایی یکسان باشند.دارا  ویژگی

3-4 

 (Tex)تكس

 باشد.متر نخ برحسب گرم می1999بیان کننده نمره نخ در سیستم مستقیم بوده و جرم 
 باشد.دسی تک   یک دام تک  می -يادآوري 

 

3-5  
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  (Neنمره نخ در سيستم انگليسي )
-نخ می 9( در یک پوند1یارداا 329بیان کننده نمره نخ در سیستم غیر مستقیم بوده و تعداد انگ اا )

 باشد.

 هاويژگي 4

 3آغشته سازي 4-2

ار گونه عمییات تکمییی اعما  شده بر رو  پارچه شام  مواد مقاوم کننده در برابر نفوذ آب و مواد دافع 

ظاار پارچه تغییر در که گیرد باید به نحو  انجام  ) در صورت نیاز( آب و مقاومت در برابر اشتعا  پییر 

 .نکندمرطوب و چسبناک و غیر قاب  انعطا  آن را مانع نفوذ اوا در پارچه نشده و و  ایجاد نشود

 رفتار در دماي باال 4-1

درجه  69در دما  نباید گیرد میمورد آزمون قرار  3636شماره  نمیی ایراآزمونه وقتی طب  استاندارد 

برزنت نباید به خود یا سایر کاالاا  در  ،در مناط  گرمسیر به خصو  ،انبارششرایط سیسیوس و در 

 چسبندگی پیدا کند. ،تماس

پارچه برزنت باید  اق  مقاومت تا حد پارگی، در برابر فشار ایدرواستاتیک و باران مصنوعیحد 4-3

  باشد. 1جدو   مطاب  با

                                                 
 متر 4199/0یک یارد =  - 1

 کیلوگرم 95354/0یک پوند =  - 2

Impregnation 3 - 



 2 

 

 دافع آب هاي فيزيكي برزنت پنبه ايويژگيبخشي از   – 2جدول 

 واحد سطح درجرم 

 (بر مترمربع )گرم

در حداقل مقاومت 

برابر 

 اتيکستاهيدروفشار

 *متر آب()سانتي

اران بحداقل مقاومت در برابر 

 مصنوعي

 تا حد پارگي مقاومتحداقل 

 

 ميزان جذب

 )درصد(

 ميزان عبور

 متر مكعب()سانتي

 تار راستايدر 

 )نيوتن(

 پود راستايدر 

 )نيوتن(

 239تا 
33 

 یا

فاقد نشتی طب  روش 

3-2 

 صفر 19

339 399 

 399 239 339تا  231

 299 1139 639تا  331

 1999 1399 339تا  631

 1999 1399 و بیشتر 331

آزمون طبق استاندارد روش 

 2248  ملي ايران شماره 

آزمون طبق روش 

استاندارد ملي ايران 

 333شماره 

آزمون طبق استاندارد ملي روش 

 1943ايران شماره 

آزمون طبق استاندارد ملي روش 

 2243-2ايران شماره 

 ستاتيک نمونه افشار هيدرو سانتي متر آب، 35ستاتيک باالتر از ابراي فشار هيدرو ذينفع ورت توافق طرفيندر ص

 تر از مقدار مورد توافق باشد.نبايد كم

 جنس  4-4

 (.3399)روش آزمون طب  استاندارد میی ایران شماره  جن  پارچه برزنت باید صد در صد پنبه باشد

 رفتار در دماي پائين 4-5

 در سطح پارچه ترک بردارد. 1-3پ  از انجام آزمون طب  بند نباید  آبدافع الیه مواد 

 pHدرجه  4-9

 واکن  اسید  و یا باز  از خود نشان داد. 9-3پ  از انجام آزمون طب  بند آزمونه نباید 

 وري در آب سردتغيير ابعاد پارچه پس از غوطه 4-3

% 2تار  جهت% و در 9پود  جهتدر باید ، ور  در آب سردغوطه حداکثر تغییر ابعاد پارچه برزنت پ  از

 .(1929)روش آزمون طب  استاندارد میی ایران شماره  باشد
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  كاهش مقاومت هيدرواستاتيک پس از شستشو 4-8

ی پایدار بوده و رنگ اصیی پارچه را تغییر نداد و نباید در یاین مواد باید در شرایط عاد  از لحاظ شیمیا

نسبت به قب  از شستشو آزمونه ستاتیک اتشو از پارچه جدا شود. حداکثر کاا  مقاومت ایدرواثر شس

  .(3-3   بندب)روش آزمون ط % باشد19باید 

 طرح بافت 4-6

 طرح بافت پارچه برزنت تافته است.

 درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي 4-21

)روش آزمون طب  استاندارد میی ایران  باشدمی 3حداق   ،برا  برزنتدرجه ثبات رنگ در مقاب  نور 

 .(2932شماره 

 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو 4-22

)روش آزمون طب  استاندارد میی ایران  باشدمی 2برا  برزنت حداق  درجه تغییر رنگ در مقاب  شستشو 

 .(19936شماره 

 عرض پارچه  4-21

 ±9حدروادار  آن نسبت به مقدار اظهار شده و  عرض پارچه باید طب  تواف  طرفین ذینفع تعیین گردد

 .(2393)روش آزمون طب  استاندارد میی ایران شماره  باشدمی مترسانتی

 طول طاقه 4-23

ر تمقدار اظهار شده کم% 1طو  طاقه نباید از  تعیین گردد. طو  طاقه باید طب  تواف  طرفین ذینفع 

 .(2393اره )روش آزمون طب  استاندارد میی ایران شم باشد

 

 سازي آزمونه و انجام آزمونشرايط محيطي استاندارد جهت آماده 5

استاندارد با رطوبت نسبی  محیطی ساعت در شرایط 92اا را قب  از انجام آزمون، حداق  به مدت آزمونه

 ( قرار داید.223  استاندارد میی ایران شماره بسیوس )طی( درجه سی99±9( درصد و دما  )9±63)
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 برداريونهنم 9

  انجام  جهتاا  مشخصی توسط تولیدکننده به عنوان بهر تعیین شده باشد، در صورتی که تعداد رو 

بردار  باید طب  استاندارد میی ایران شماره نمونهگردد.    از ار بهر انتخاب  نمونه  یک  حداق باید   آزمون

اا و بهر،  منظور حف  امسانی بین نمونه ه و به بود  محموله  باید نمایانگر ک   نمونهانجام گیرد.  3213

 مناسب تهیه شوند. به تعداد اا باید  نمونه

اا ، تعداد نمونهاا  مشخصی توسط تولیدکننده به عنوان بهر تعیین نشده باشددر صورتی که تعداد رو 

 شوند.   بانتخا  طور تصادفی  باید به  ااخوااد شد. نمونه  تعیین طب  تواف  طرفین ذینفع

  عيوب 3

 عيوب غير مجاز 3-2

پارچه در موقع بازرسی باید دارا  بافت یکنواخت بوده و عار  از عیوب ظاار  شام  سورا ، نخ تار ش  

و یا سفت، کم تراکمی و پر تراکمی نخ پود، پود ناکام ، جمع شدگی، قفسه تار و پود ، پارگی کناره، در 

 تباه بافت و نایکنواختی در رنگ و عمییات تکمییی باشد.رفتگی نخ تار و پود، لکه چربی، اش

 عيوب قابل گذشت   3-1

اا  چشمی، عیوبی که اکثراً توسط کارشناسان فنی با تجربه قاب  رویت است در موقع بازرسی و آزمون

درصد از ک   19باید توسط یک تکه نخ رنگی در کناره پارچه و در مح  عیب مشخص گردد. حداکثر 

 باشند:توانند دارا  این عیوب باشند. این عیوب به شرح زیر میمی ااطاقه

 .لکه بسیار ضعیف که به آسانی قاب  رویت نباشد  3-1-2

  .اایی که به آسانی قاب  رویت نباشدنایکنواختی  3-1-1

 .ش  و سفتی ضعیف پارچه که به آسانی قاب  رویت نباشد  3-1-3
 متر باشد.مییی 3پارگی کناره که کمتر از   3-1-4

 متر باشد.سانتی 13کناره برگشته که کمتر از   3-1-5
 شرايط عيوب قابل گذشت  3-3

در ار طاقه بدون در نظر گرفتن مح  عیوب قاب  گیشت، نباید بی  از یک عیب در ار   3-3-2

 متر پارچه وجود داشته باشد. 2

متر وجود داشته باشد، سانتی 19 چنانچه دو یا چند عیب قاب  گیشت در فاصیه کمتر از  3-3-1

 اا را یک عیب غیرمجاز محسوب کرد و با یک عالمت یا تکه نخ رنگی مشخص نمود.باید آن

 متر از متراژ ک  طاقه کم شود.سانتی 19به ازاء ار یک عیب قاب  گیشت باید   3-3-3
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 هاي آزمونروش 8

 رفتار در دماي پائين 8-2
در راستا  تار و سه آزمونه با امین ابعاد در ( سانتی متر 93 ×تی متر سان 193)آزمونه با ابعاد سه 

 راستا  پود تهیه نمائید.

قرار  223 شماره ساعت در شرایط محیطی استاندارد طب  استاندارد میی ایران 16اا را  به مدت آزمونه

 داید.

درجه سیسیوس به (  - 99±9 ) اا را به طور مسطح و بدون تا شدن در داخ  یخچا  با دما آزمونه

 قرار داید. دقیقه(  199± 13) مدت

 متر را بین دو پایه آزمایشگاای قرار داید. مییی(  3±1 ) یک مییه با قطر

اا را به صورت افقی و قرینه در تماس با مییه طور  قرار داید که طو  آزمونه عمود بر ار یک از آزمونه

 مییه بر رو  ام قرار داید. سر آزمونه را در زیر دومحور مییه باشد. 

 آزمونه باقیمانده انجام داید. 3این آزمون را برا  

 .اا را گ ارش کنیدار گونه ترک خوردگی در سطح آزمونه

 pHگيري درجه اندازه  8-1

 999گرم تهیه نموده و آن را به قطعات کوچک ببرید و به مدت یک ساعت در 19ا  به جرم آزمونه 

بجوشانید. پ  از سرد شدن محیو  را صا  کنید. محیو  صا  شده نباید در مقاب   مییی لیتر آب مقطر

متی  اورانژ خاصیت اسید  )رنگ قرم ( و در مقاب  فن  فتالئین خاصیت باز  )رنگ ارغوانی( از خود 

 نشان داد.

 گيري كاهش مقاومت هيدرواستاتيک پس از شستشواندازه   8-3

را طب   (A) هیه نموده و مقاومت ایدرواستاتیک یک آزمونهت cm13cm×13حداق   ابعاد بهآزمونه  9

 39ساعت در آب مقطر با دما   9تعیین کنید. آزمونه دیگر را به مدت  333استاندارد میی ایران شماره 

 گیر ندازها (B)درجه سییسیوس قرار داید. پ  از خشک شدن آزمونه، مقاومت ایدرواستانیک آن را 

  1 و کاا  مقاومت را برحسب درصد از فرمو  (333استاندارد میی ایران شماره )روش آزمون طب  

 محاسبه کنید: 

 
    A-B      
 = کاا  مقاومت ایدرواستاتیک)درصد(

________
 × 100                          (1)  

    A 
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 که در آن :

A  متر آب(فشار ایدرواستاتیک قب  از شستشو)سانتی 

B  متر آب(واستاتیک بعد از شستشو)سانتیفشار ایدر 

 

 مقاومت در برابر نفوذ آب به روش قيف 8-4

مرتبه  19تهیه نمائید. دو لبه آزمونه را توسط دو دست گرفته و  mm399×mm399آزمونه با ابعاد  6

 تکرار کنید. اارا بر رو  دیگر آزمونه این عم  .یدیسطح آزمونه را رو  ام بسا

ور  در آب در نظر آزمونه دیگر را برا  بعد از غوطه 3ور  در آب و قب  از غوطه سه آزمونه را برا 

 بگیرید.

 روش انجام آزمون 8-4-2

نی  دو لبه در راستا  پود را سپ  دو ضیع در راستا  تار آزمونه را به کمک تا کردن رو  ام قرار داده و 

داانه قیف را بر رو  یک  تا حالت قیف پیدا کند.داانه آزمونه را باز کنید  با تاکردن رو  ام قرار داید.

آزمایشگاای با  3مییی لیتر آب درجه  399و به آرامی  متر قرار دایدمییی 199حیقه با قطر تقریبی 

ساعت  92و به صورت ساکن به مدت  سیوس در درون قیف ایجاد شده بری یدیدرجه سی(  99±3 ) دما 

در سطح ار گونه نفوذ آب  قرار داید. 223 شماره دارد میی ایراندر شرایط محیطی استاندارد طب  استان

 و خی  شدن باال  سطح آب در داخ  قیف را گ ارش کنید.خارجی قیف 

 بسته بندي 6

اتیین یا سیوفان اا  پییاا باید در کیسهبند  شوند. رو ا  )رو ( بستهاا باید به صورت استوانهپارچه

بند  مقاوم باشد، قرار داده شوند. دو طر  رو  باید با نوار مخصو  بسته رنگ که در مقاب  نفوذ آببی

 بند  گردند.اا در داخ  گونی عد پیچیده شود و رو 

 
 گذارينشانه  21

برا  تولیدات داخیی به اا  زیر به طور خوانا و پاک نشدنی، آگاایبرزنت باید ار رو  از پارچه بر رو  

ات و واردات به زبان مورد تواف  طرفین ذینفع، بر رو  برچسب و یا به زبان فارسی و در مورد صادر

 صورت چاپ شده درج گردد:

 نام و/ یا  نشان سازنده -

 صد در صد پنبهاز جن  درج عبارت برزنت  -

 رو شماره  -

 رو طو   -

 رو عرض  -

 شماره سفارش -

 نام کشور سازنده -
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 باشد .کننده گردد، مجاز نمی که باعث گمراای مصر  فیدرج ار گونه اطالعات اضا -يادآوري


