
 استانداردهای لباس یکبارمصرف:

 مقدمه:

اعم از اروپایی با  محصوالت شرکتهای معتبر دنیا  بابررسی ویژگیها واستانداردهای جهانیدراین گزارش 

به دنبال تدوین   ISIRIوهمچنین استانداردهای تدوین شده ملی ASTMوآمریکایی با استاندارد ENاستاندارد

 .خواهیم بودویژگیهای لباس یکبارمصرف تعیین جهت تستهایی 

محصوالت متنوعی از لباس -UVEX-LAKELAND 3Mشرکتهای معتبرجهانی  همانند  

 اشاره کرده اند. ENویا ASTMیکبارمصرف صنعتی ارائه داده اند که هرکدام به استانداردهای 

 

 

 

 

 :UVEX شرکت

استانداردهای مشخص شده برای لباسهای 

-ISO 13982عبارتنداز: Type5/6مرسوم 

همچنین استاندارد آنتی   . EN13034و 1

 EN1149-5استاتیک بودن

 

 

 

 



 



 



 :3M شرکت

رامعرفی کرده  ASTMوENاین شرکت نیز استانداردهای  

است.همچنین تستهای مقاومت فیزیکی پارچه ودوخت 

 ومقاومت شیمیایی ونفوذ نیزآمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  :Q TECHشرکت 

این شرکت محصوالت 

متنوعی از لباس یکبارمصرف 

با کاربدهای صنعتی وپزشکی 

ارائه کرده وویژگیهای 

استانداردی محصول خودرابا 

برندهایی ازقبیل 

3MوDUPONT مقایسه

 نموده است.

عالوه برتستهای مقاومت 

فیزیکی ونفوذ موادشیمیایی 

مانند اسیدسولفوریک،تست 

مقاومت به نفوذ خون رانیز 

ازمدلهای تولیدی  دریکی

 پزشکی قرارداده است.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 :LAKELANDشرکت

محصوالت نیزاین شرکت 

متنوعی از لباس یکبارمصرف 

با کاربردهای صنعتی 

ارائه کرده وپزشکی 

 محصول را با وویژگیهای

بیان کرده  ASTMاستاندارد

  .است

 



 

 



 



 نتیجه گیری:

 

 استاندارد شماره عنوان استاندارد

EN,ISO)) 

مقدار مجاز  ASTMشماره مقدار مجاز

 ASTMاستاندارد

 ISIRIاستاندارد

 مشابه

 - < 5EN - D257 1010-1149 بود پارچه آنتی استاتیک

مقاومت به  

طولی  پارگی

(MD) 

ISO 9073-4  1کالس D1117 10.8 lbs 1147-1 

مقاومت به 

 عرضی پارگی

 (XD)پارچه

ISO 9073-4  1کالس D1117 5.4 lbs 1147-1 

استحکام کششی 

 (MDطولی)

ISO 13934-1  1کالس D5034 24.4 lbs 1147-1 

استحکام کششی 

 (XDعرضی)

ISO 13934-1  1کالس D5034 16.2 lbs 1147-1 

مقاومت به 

 ساییدگی پارچه

EN530(method2)  1062 3884 2کالس cycles  

  یوتننD2582 36/25 1کالس  EN863 مقاومت پنچری 

مقاومت به 

گسیختگی درز 

 دوخت

EN/ISO 13935-2 30نیوتن 

 1کالس 

  7315-2 

    5کالس  ISO7854/B انعطاف پذیری

  D3776 1.85 OZ/Y2   گرماژ پارچه

>D737 Cfm/ft2   ی پارچهعبوردهی هوا 0.562  

مقاومت به 

نفوذ پارچه 

 ولباس

مقاومت به نفوذ 

ذرات جامد 

لباس)نشتی 

 مجاز(

EN/ISO 13982-2 2-12274   حد مجاز 

مقاومت به نفوذ 

اسپری سطح 

پایین ذرات مایع 

 لباس

EN13034 4-12274   حد مجاز 

مقاومت 

 هیدرواستاتیک

 پارچه

  D751 1185 mm 7647 



مقاومت پارچه به 

 نفوذ مواد

EN/ISO 6530 

 %30اسید سولفوریک
 3نفوذ=کالس 

 3دفع=کالس 

F903 
 غلظت%100

 روغن موتور
40wt 

 3237 دقیقه 60

مقاومت پارچه به 

نفوذ ایزوسیانات 

 پایه رنگ

  F903 

 غلظت%100

 3237 دقیقه 60

مقاومت پارچه به 

نفوذ هیدروکسید 

 سدیم

EN/ISO 6530 

 غلظت10%

 3نفوذ=کالس 

 3دفع=کالس 

F903 

 غلظت%50

 3237 دقیقه 60

مقاومت پارچه به 

 خوننفوذ 

ISO 16604:2004  1کالس F903 

 

pfu/ml<1  

مقاومت پارچه به 

 اوکسیلننفوذ 

EN/ISO 6530  1نفوذ=کالس 

 1دفع=کالس 

  3237 

مقاومت پارچه به 

ذرات نفوذ 

 رادیواکتیو

EN1073-2  1کالس    

مقاومت پارچه به 

 1-بوتانولنفوذ 

EN/ISO 6530  2نفوذ=کالس 

 1دفع=کالس 

  3237 

    حد مجاز EN13274-4 جرقهمقاومت به 

 

 

 

 

 

 


