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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مادةیکبندموجببهایرانیصنعتتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
استانداردهاي نشروتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
مؤسسات ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايونکمیسیدرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
بـه شـرایط  توجـه بـا وملـی مصـالح بـا همگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،

کننـدگان،  مصرف،تولیدکنندگانشاملنفع،وحقصاحبانمنصفانۀوآگاهانهمشارکتازکهاستتجاريوتولیدي، فناوري
پـیش .شـود مـی حاصـل دولتـی غیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان

پسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملینویس استانداردهاي
)رسـمی (ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیمیتۀکدرپیشنهادهاونظرهااز دریافت

.شودمیمنتشروایران چاپ
کننـد  میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی استانداردنعنوابهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی  بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بینسازماناصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کـدکس  کمیسیون4رابطتنهاعنوانبهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 
هاينیازمنديوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5غذایی 
.شودمیگیريبهرهبینالمللیاستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،پیشرفتهايآخرینازکشور،خاص

مصـرف ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیسـت مالحظـات ومحصـوالت کیفیـت ازاطمینـان حصـول عمومی،وفرديایمنیوسالمتکنندگان، حفظ

ـ وارداتـی، اقالمیا/ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي، تصـویب اب
اجـراي کشور،محصوالتبرايالمللیبینهايبازارحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداستاندارد، اجباريعالیشوراي

ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخشـیدن اطمینـان برايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات

هاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل)واسنجی(کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستریتمدی
تأییـد گواهینامـۀ الزم،شـرایط احرازصورتدروکندمیارزیابیایرانتأیید صالحیتنظامضوابطاساسبررامؤسساتو

وسـایل )واسـنجی (کالیبراسیون یکاها،المللیبیندستگاهترویج.کندرت مینظاآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیت
اینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
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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پیش گفتار

هـاي  تعـاریف، الزامـات و روش  -هاي گچـی هاي پایه گچی مورد استفاده در بلوكچسباننده-گچ« استاندارد
تدوینوتهیهکنمرکز تحقیقات ساختمان و مستوسط مربوطهايدرکمیسیونآننویسپیشکه»آزمون
اسـتاندارد مهندسـی سـاختمان و مصـالح و     ملـی کمیتـۀ اجـالس دویسـت و شصـت و دومـین   دروشـده 

وقوانیناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهاینک،تصویب شد4/11/88هاي ساختمانی  مورخفرآورده
ایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقاتواستانداردمقررات مؤسسۀ

.شودمنتشر می
خدمات، وعلومصنایع،زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

تکمیـل واصـالح برايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي
.گرفـت خواهـد قـرار توجـه موردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاین استانداردها

.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهموارهبنابراین، باید

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهمنبع و ماخذي

BS EN 12860:2001, Gypsum Based Adhesives for Gypsum Blocks - Definitions,
Requirements and Test Methods
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- گچیهايبلوكمورد استفاده درهاي پایه گچیچسباننده–گچ 
الزامات و روش هاي آزمون،تعاریف

هدف1

هاي بلوكهاي پایه گچی است که در نصب و عملکرد چسبانندهالزاماتتعیین،هدف از تدوین این استاندارد
.گیردگچی یا سایر قطعات گچی مورد استفاده قرار می

دامنه کاربرد2

هـاي آزمـون   به الزامات اصلی اسـت و بـر اسـاس روش   این استاندارد خصوصیات عملکردي زیر را که مربوط
:گیردمیدر برشود، گیري میاستاندارد اندازه

؛واکنش در برابر آتش-
؛ورآزیانآزاد شدن مواد -

.ارائه شده است7، در بند ها با این استاندارد ملیارزیابی انطباق فرآورده
که هنگام مصرف و پذیرش فرآورده در صنعترا زیرتکمیلیهمچنین این استاندارد، خصوصیات فنی 

:گیردمیبرساختمان داراي اهمیت است، در
؛هوابرد مستقیمبنديصدا-
؛یچسبندگمقاومت -
شود ، محاسبه می1ارائه شده در جدول هدایت حرارتی ضریب رارتی که بر اساس مقادیر مقاومت ح-

).را ببینید2- 3-5بند (

مراجع الزامی 3

. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن
. دارد ملی ایران محسوب می شودبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استان

ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه
ها ارجاع داده در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

.ها مورد نظر استهاي بعدي آناصالحیهشده است، همواره آخرین تجدیدنظر و

:استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
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هـاي  گـچ و فـرآورده  –نامـه  واژه–مصالح ساختمانی ،1387سال :10742ستاندارد ملی ایران شماره ا3-1
.هاي وابستهگچی و سامانه

ها و اختمانسگیري صدابندي در اندازه–آکوستیک،1386سال :8568-3ستاندارد ملی ایران شماره ا2- 3
.اندازه گیري آزمایشگاهی صدابندي هوابرد اجزاي ساختمانی–قسمت سوم –اجزاي ساختمانی 

ها و ساختمانبندي صدابندي در درجه–، آکوستیک 1386سال :8834-1استاندارد ملی ایران شماره 3- 3
.ندي هوابردصداب–قسمت اول–اجزاي ساختمانی 

هايروشوهاویژگیتعاریف،–گچیهايبلوك،1384سال:2786استاندارد ملی ایران شماره 4- 3
.آزمون

هـاي  گـچ -قسمت دوم -هاي آزمون وشر-گچ، 1388سال : 12015-2شماره ملی ایران استاندارد 3-5
.آمادهی اندودهاي گچساختمانی و 

-هاي ساختمانی، واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده1384سال : 8299استاندارد ملی ایران 3-6
.بنديطبقه

3-7 EN 12524-2000, Building materials and products, Hygrothermal properties, Tabulated
design values

3-8 EN ISO 6946-2007, Building components and building elements, Thermal resistance and
thermal transmittance, Calculation method.

3-9 EN ISO 10456-2007, Building materials and products, Hygrothermal properties,
Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values.

تعاریفو اصطالحات4
، اصطالحات و تعاریف زیر 1- 3و تعاریف ارائه شده در استاندارد بندصطالحاتعالوه بر ادر این استاندارد، 

: رودبه کار می

4 -1
چسباننده پایه گچی

.دهنده اصلی استماده تشکیلگچ ساختمانی که در آن ،هاو افزودنیگچ ساختمانی مخلوط 
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الزامات5
رفتار در برابر آتش1- 5
آتشواکنش در برابر 1-1- 5

) هر کدام که بیشتر است(درصد وزنی یا حجمی مواد آلی کمتر از یکداراي گچی که هاي پایهچسباننده
بندي طبقه،)5- 3بند استاندارد مطابق (واکنش در برابر آتش 1Aدسته ، بدون نیاز به آزمون، درهستند

.شوندمی
مورد آزمون ، باید باشنددرصد وزنی یا حجمی مواد آلی بیشتر از یکداراي گچی هاي پایهچسبانندهچنانچه

.دونشبنديطبقه،6-3بند استانداردمطابققرار گیرند و سپس 

آتشدر برابر مقاومت1-2- 5
.دبخشنمینرا بهبود هاي گچیسامانه بلوكمقاومت در برابر آتش ،هاي پایه گچیچسباننده

صدابندي هوابرد مستقیم2- 5
کــه بــا اســتفاده از هــاي پوششــیدیوارهــاي جــداگر یــا دیوارصــدابندي هــوابرد مســتقیم لــزومدر صــورت 

. شودگیرياندازه3-3و2-3مطابق استانداردهاي بند شوند، باید هاي پایه گچی نصب میچسباننده

خواص حرارتی 3- 5
تی مقاومت حرار3-1- 5

،8-3بنـد  هاي ارائه شده در استانداردمعادلهاجزاي ساختمانی با استفاده از مقاومت حرارتیدر صورت لزوم، 
در هـا، مقاومـت حرارتـی چسـباننده   براي محاسـبه مورد نیازمقادیر ضریب هدایت حرارتی. دشومیمحاسبه 

.ارائه شده است2-3-5بند 

ضریب هدایت حرارتی 3-2- 5
گچـی، در  هـاي پایـه   چسـباننده در تولیـد  مورد اسـتفاده  ضریب هدایت حرارتی گچ ساختمانیطرح ر مقادی

.ها مورد استفاده قرار دادتوان براي چسبانندهمقادیر مشابه دیگر را می. ارائه شده است، 1جدول
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ضریب هدایت حرارتی گچ ساختمانیطرحمقادیر - 1جدول 

چگالی
(kg/m3)

23رارتی در دماي ضریب هدایت ح
درصد    50و رطوبت نسبی لسیوسسدرجه

(W/m.k)

60018/0
70022/0
80026/0
90030/0
100034/0
110039/0
120043/0
130047/0
140051/0
150056/0

در در جدولمرجع مندرج مقادیر . استخراج شده است7-3بند استاندارد از ،1مقادیر ارائه شده در جدول 
استاندارددر صورتی که مواد تر باشد، این مقادیر با استفاده از.ارتباط با مواد خشک مورد استفاده است

. شودتنظیم می،9-3بند 

آورزیانمواد 4- 5
را بیش از حداکثر میزان مجاز آوريزیاننباید مواد ،هاي پایه گچیچسبانندهتولید مواد مورد استفاده در 

.آزاد کند،مشخص شده در استاندارد فرآورده مربوط یا مقررات ملی ساختمان

هاحداکثر اندازه دانه5- 5
مورد آزمون قرار گیرنـد،  5-3بند استاندارد هاي پایه گچی، مطابق روش ارائه شده در که چسبانندههنگامی

.میکرون باید حداکثر ده درصد باشد200ک میکرون عبور کرده و جرم مانده روي ال400باید کامالً از الک 

میزان تري اکسید گوگرد6- 5
د، نـ مورد آزمون قـرار گیر 5-3بند استاندارد مطابق روش ارائه شده در هاي پایه گچی که چسبانندههنگامی

.درصد باشد30نباید کمتر از آنها، میزان تري اکسید گوگرد 
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زمان گیرش اولیه 7- 5
مورد آزمون قرار گیرند، 5-3بند استاندارد ، مطابق روش ارائه شده درهاي پایه گچیچسبانندهی که هنگام

.دقیقه باشد20بیش ازباید اولیه آنها، زمان گیرش

چسبندگیمقاومت 8- 5
اومـت  مقد، نـ مورد آزمـون قـرار گیر  7-6هاي پایه گچی، مطابق روش ارائه شده در بند چسبانندهکه هنگامی

ه ولی در چسـباننده ایجـاد نشـود   دارخ دگچی گسیختگی در بلوكاي باشد کهگونهها باید بهچسبندگی آن
).حداقل سه آزمون از چهار آزمون انجام شده(

5 -9pH

pHمقدار د، نمورد آزمون قرار گیر8-6مطابق روش آزمون ارائه شده در بند چسباننده پایه گچیکه هنگامی

.، باشد5/10حداکثرو 5/6حداقل باید ،هیدراته شدنس از نها پآ
5/6 ≤ pH ≤ 5/10

آزمونانجام هايروش6
کلیات6-1

هـاي پایـه گچـی در    هـاي سـاختمانی و چسـباننده   گـچ هاي آزمـون  شرایط عمومی آزمون و همچنین روش
.، شرح داده شده است5-3استاندارد بند 

.هاي مرجع و تجزیه شیمیایی باید بدون امالح معدنی یا آب مقطر باشدر آزمونآب مورد استفاده د

هاگیري اندازه دانهاندازه6-2
.، ارائه شده است5-3روش آزمون در استاندارد بند 

اکسید گوگردمقدار تريگیري اندازه6-3
.، ارائه شده است5-3روش آزمون در استاندارد بند 

گیري نسبت آب به چسبانندهدازهان6-4
.، ارائه شده است5-3روش آزمون در استاندارد بند 
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سازي چسباننده پایه گچی براي آزمونآماده6-5
قطعات، باید مطـابق روش آزمـون ارائـه شـده در     چسباننده مورد استفاده براي آزمون و همچنین براي تهیه

اي که از طریق ها با استفاده از نسبت آب به چسبانندهسازي آزمونهادهآم. سازي شودآماده، 5-3استاندارد بند 
.شودآزمون تعیین شده است، انجام می

گیري زمان گیرش اولیهاندازه6- 6
.، ارائه شده است5-3روش آزمون در استاندارد بند 

چسبندگیگیري مقاومت اندازه6-7
اصول آزمون 6-7-1

تـنش کششـی قـرار    کـه در معـرض   هنگـامی بلوك گچـی،  / پایه گچیسامانه چسبانندهچسبندگیمقاومت 
.شودمیاز طریق وضعیت گسیختگی تعیین، گیردمی

وسایل6-7-2
؛مترمیلی5متر و ارتفاع میلی50زا، با قطر از جنس مواد غیرواکنشیک حلقه6-7-2-1
متـر و ارتفـاع   میلـی 50با قطر (گیره کششی اي اتصال بهبربا رابط مرکزي )دیسک(صفحه فلزي6-7-2-2

؛)مترمیلی20
؛، به منظور اعمال نیروي کششی مناسبيکزکننده مرداراي گیره خود تنظیموسیله کششی 6-7-2-3
؛)1شکل (نیوتن 2500براي تعیین مقاومت کششی با ظرفیتنیروسنج6-7-2-4
؛سریعرش یگباچسب اپوکسی6-7-2-5
سختی متر، چگالی متوسط ومیلی50، با ضخامت کمتر از 4-3مطابق استاندارد بند بلوك گچی6-7-2-6

.1ر سیُشوواحد برمبناي55بیشتر از 

1- Shore C
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:راهنما
کننده وسیله عمل- 1
پیچ سرکروي- 2
نیروسنج- 3

نیروسنج کششی-1شکل 

آزمون انجام روش 6-7-3
ثابـت  جرمتا رسیدن به ،4-3که مطابق استاندارد بند (هاي یک قطعه بلوك گچی از رویهحلقه را روي یکی 
متـر و ارتفـاع  میلـی 50بـراي تهیـه یـک آزمونـه قرصـی شـکل بـه قطـر         . ، قـرار دهیـد  )خشک شده اسـت 

. دیپر کنسازي شده است، آماده،5-3اي که مطابق استاندارد بند داخل حلقه را با چسبانندهمتر، میلی5
داري درصد نگه) 50±5(و رطوبت نسبی لسیوسدرجه س) 23±2(ساعت در دماي 24آزمونه را به مدت 

خشـک و بـه مـدت دو سـاعت    لسـیوس درجه س) 40±2(ساعت در دماي 24سپس آن را  به مدت .کنید
. تا رسیدن به دماي محیط خنک کنیددیگر

.گرم باشد2ساعت، کمتر از 24ه تفاوت دو توزین متوالی در آید کدست میزمانی به،جرم ثابت-یادآوري

بچسبانید و پس از ،خشک شدهبا استفاده از چسب اپوکسی روي آزمونه قرصی شکل راکششیفلزيصفحه
. گرفتن چسب، آزمون را انجام دهید

.آزمون را چهار بار تکرار کنید
باید دور ریخته و دوباره آزمون با آزمونه جدید تکـرار  هر آزمونی که در آن چسب اپوکسی عمل نکرد، آزمونه

.شود
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نتایج بیان6-7-4
.وضعیت گسیختگی را در هر آزمون به شرح زیر،گزارش کنید

.در بلوك-
.در چسباننده-
.سبانندهبلوك و چفصل مشتركدر -

pHگیري اندازه6-8

اصول آزمون 6-8-1
pHشودگیري میاندازه،شده که در آب پخش شده استسختگچی پایه یک نمونه چسباننده.

وسایل 6-8-2
6-8-2-1pHشناساگر رنگی یا کاغذ متر ،pH واحد 5/0با قابلیت خوانشpH؛
؛گرم1/0قابلیت توزین با دقت با ترازو6-8-2-2
.1سنجزمان6-8-2-3

سازي آزمونهآماده6-8-3
، یک نمونـه )7-6بند (اي که در آزمون قبلی مورد استفاده قرارگرفته است سطح غیرآلوده آزمونهبا تراشیدن 

.آماده کنید، pHبراي آزمون پودر شده

آزمونانجامروش6-8-4
.پخش کنید،یا آب بدون امالح معدنیو و در ده گرم آب مقطر شده را وزن سازي آمادهیک گرم نمونه 
.گیري کنیدآن را اندازهpHقه، پس از پنج دقی

.سه نمونه مختلف انجام دهیدباآزمون را سه بار، 

نتایج بیان6-8-5
.نتایج به دست آمده را گزارش کنید

pHگیري استچسباننده پایه گچی، میانگین نتایج سه اندازه.

1- Chronometer



9

گزارش آزمون 6-9
:گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

.صات چسباننده پایه گچی مورد آزمونمشخ6-9-1
.برداريتاریخ، ساعت و محل نمونه6-9-2
.نوبت تولیدر ات مربوط به همشخص6-9-3
.تاریخ آزمون6-9-4
.آزمونهاي مراجع روش6-9-5
.آزموننتایج6-9-6
.نام، نام خانوادگی و امضاي آزمایشگر6-9-7

ارزیابی انطباق با استاندارد 7

کلیات 1- 7
،ایـن اسـتاندارد  هـاي ویژگـی بـا  هاي گچـی  بلوكمورد استفاده در  هاي پایه گچی چسبانندهانطباق ارزیابی 
: شودتوجه به موارد زیر انجام میاظهار تولید کننده و با براساس

؛اولیهآزمون نوع-الف
.ايکنترل تولید کارخانه-ب

مـورد اسـتفاده در   هـاي پایـه گچـی    چسـباننده مینان از مطابقت کیفیت اطايهدف از کنترل تولید کارخانه
عملکردي اظهار شده و مقادیر5هاي فنی مشخص شده در بند عرضه شده به بازار با ویژگیهاي گچی بلوك

.استتوسط تولیدکننده 

اولیهآزمون نوع2- 7
ارائـه شـده در ایـن    هـاي آزمـون  شرواسـاس بر،هاي فنی و خواص مشخص شده در ایـن اسـتاندارد  ویژگی

انطبـاق  دادننشـان براي از آنها باید است و و یا سایر مراجع استانداردي معتبر، تهیه شده) 6بند (استاندارد 
. فاده شوداستذیربط با استاندارد مربوط فرآورده 
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ايکنترل تولید کارخانه3- 7
بـا  وتولیدکننـده یـا نماینـده او   طوسـ کـه ت فـرآورده یدائمـ و کنترل داخلی یعنیايتولید کارخانهکنترل

شود تولیدکننده پذیرفته میاز طرف کهیطایو شرهاویژگیکلیه اجزاء، . شودمسئولیت تولیدکننده انجام می
بـراي  مسـتند شـده  این روش . دشومستند ،هاي مکتوبمشی و روشاي منظم و به صورت خطباید به گونه

نمـورد نیـاز آ  خواصو فرآورده تولیدي کیفیتهمگان دراطمینان ومن تفاهم اضواند بتکنترل تولید، باید
. مورد بازرسی قرار گیرددر عملروش کنترل تولید بایددرستی انجام.باشد

: تواند مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آنکهمیدیگريهاي آزمون، روشايبراي کنترل تولید کارخانه
هاي ر روشگیدها بتوان ارتباط بین نتایج به دست آمده از روش آزمون این استاندارد ملی وروشبا این -الف

. داآزمون را نشان د
. اطالعات مربوط به این ارتباط باید براي بازرسی در دسترس باشد-ب

داقل شامل مـوارد  ها باید حاین گزارش). گزارش تولیدکننده(تولیدکننده باید نتایج کنترل تولید را ثبت کند 
: زیر باشد

؛مشخصات مربوط به فرآورده مورد آزمون-
؛برداريتاریخ نمونه-
؛هاي آزمونروش-
؛نتایج آزمون و بازرسی-
؛تاریخ آزمون-
؛تولیددرحوزهشخص مسئولو صالحیت مشخصات -
.1واسنجیهاي گزارش-

گچیپایه هاي شناسایی چسباننده8

: ندشوزیر شناسایی شرحترتیب به باید بههاي گچی، هاي پایه گچی مورد استفاده در  بلوكدهچسبانن
؛»چسباننده پایه گچی«کلمه 8-1
؛ارجاع به این استاندارد ملی8-2
؛زمان گیرش اولیه8-3
8-4pH 5/10حداکثرو 5/6حداقل.

1 - Calibration
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گذاري نشانهو بندي بسته9

این استاندارد ملی ایـران مطابقـت دارنـد    که با ،هاي گچیاي پایه گچی مورد استفاده در  بلوكهچسباننده
:شوند یا هر بسته یا محموله آن داراي بارنامه به شرح زیر باشدگذاريباید به وضوح نشانه

؛... شماره ایراناستاندارد ملیطبق9-1
؛چسبانندهننده نام، نام تجاري یا سایر مشخصات تولیدک9-2
؛تاریخ تولید9-3
.8قید شده در بند مطابق موارد شناسایی هاچسبانندهبا مشخص کردن 9-4


