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KUMA$ KETEN TEKN|K $ARTNAMESI

er1

r)
2)
3)

Dokuma materyali % 100 pamuk olmahdlr'

Kumaq eni; en az 160 cm. olacak ve kenarlar harig olarak dlgiilecektir'

Kumag agalrdaki teknik 6zelliklere sahip olmahdrr:

i. Afrrhk :195+5gr./m'?
ii. iptit : Atkr 20ll Qdzen 2011

iii. Srkhk : Atkr 2l Qdzgii 41

iv. Qekme :Atkr %4 Qdzgn %6
v. PH Deferi :5-8

4) Kuma$ yrkandlfr zaman bo-va vermemelidir-

5i i.;; inJ*ni, uoyu ile btyanmrg olacaktrr.. (Qamagrr suyundan etkilenmeyecektir.)

6j Kumagrn her iki yiizii de aynt renkte boyah olacaktrr' 
.

i, iir*rt J"iga, der"n, y,rt,l, iplik kaqalr igermemeli' diizgiin dokunuqlu olmahdrr'

8i K"m.s ru i. ,u buharinr geqirebilmelidir' Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte

olmahdrr.
9) Kimyasallar, kal ve viicut stvtlanna karql direnqli olmah ve yrkandrflrnda leke

brrakmamahdrr.
iOlYtif.*t rsrda <izeltipini kaybetmemelidir' Qekme payr yaklaqrk Vo 5' den fazla

olmamahdrr.
ll)Keten kumaq igin renk tonu idare tarafrndan belirlenecektir'

iriilil ,utt 
"srod, 

kumag numunesi, istekte bulunan miidiirliiklere giisterilecek

ve uygunluk verildikten sonra imalata geqilecektir'

I 3)Kumag rengi idarece belirlenecektir'

i+iUruru" farftr renkleri mevcut olmaltdtr' ( Pembe' -ve;il' turkuaz vb)

a. Urtin t:+ C derecele da.vanrkh olmahdrr'

I 5) Yrkama ve sterilizas-von ile birlikte tiflenme olmamahdrr'

iii frrn"sf.aa dikig vedokuma hatalan kabul edilmeyecektir'

i ij fr."i- yrkama talimatr yiiklenici firma tarafind-an belirtilmeli' gerektiflinde
' 'mfl-r"iy" ittenen kullarucirun ihtiyacr orantnda eflitim verilmelidir'

ral ir.;i, toyulnuslnau tut-t-rtan maddeterin toksik , irritan ve alerjik etkisi olmamalt

ve bu durum akedite taboratuarlar tarafindan belgelendirilmig olmah ve llrma bu

belgeyi dosl ada vermelidir'

fSl 
- 

8'.urr.n"iiyathanede numune ile defierlendirilerek uygunluk verilecektir'

20) Urtin orijinut umbata.lrnia [rfi- .aiinl"f i ve ambalaj tizerinde iirtiLn bitgiler {iiretim
-"' 

uriti, iq".it ,imalatqr i,.-u, put"ttt-"-tarihi ve son kullanma tarihi ) olmahdrr'

21) Kumaq en az 50..ot puftJ'f"' f'alinde olmal ve bu toplar biitiin olmahdrr Kullantm

ve depolamanrn koruyr,e, ifi;ku.a;lar katlamalr olmahdrr. Parqal Yel a ekli kuma;lar

I enisi ile de[iqtirmelidir.
ia olgiilecek eksik kabul edilmel'ecektir'oplar tesl

ffiH'i iirr,:;:*::


