Smart Fabric หน้ ากากผ้า
เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย
Smart Fabric หน้ ากากผ้า
คือ เครื่อ งหมายรับ รองที่อ อกให้ ผ้า ผื น ที่มี
คุณลักษณะสาหรับทาหน้ากากผ้า
คาแนะนาในการทาหน้ ากากผ้า
ควรเป็ นผ้าเย็บสองชัน้ หรือทาจากผ้า สองชัน้
ใช้ไ ด้ท งั ้ ผ้า ทอ ผ้า ถัก และน ามาสลับ กัน ได้
โดยยึดหลักการทอให้แน่ นมีรูพรุนขนาดเล็ก
เพือ่ การหายใจ

“ ใส่หน้ ากากผ้าอย่างปลอดภัย
เลือกใส่หน้ ากากผ้า ทีม่ ีฉลาก
คุณภาพสิง่ ทอไทย Smart Fabric”

ผ้าที่สามาถทาหน้ ากากผ้า Smart Fabric
ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพ
กรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 0.3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65%
ต้องมีอากาศซึมผ่านและหายใจได้ โดยหากยิง่ อากาศผ่านได้มาก
ประสิทธิภาพการป้ องกันละอองฝุ่น ไอจามจะลดลง
มีความคงทนของสีต่อการซักอยูร่ ะดับปานกลาง
ต้องไม่มสี ารก่อมะเร็งจากสียอ้ ม (Azo Dyes)
แ
ต้องไม่มสี าร Formaldehyde เกินกว่าทีก่ าหนด
อ
คุณสมบัตทิ างเลือก เพิม่ การสะท้อนน้ าเพือ่ สร้างความมันใจใน
่
การสวมใส่มากขึน้ โดยคุณสมบัตขิ องผ้าต้องสามารถใช้งานซ้า
และผ่านการซักล้างอย่างน้อย 10 ครัง้ ขึน้ ไป

หลักเกณฑ์

Smart Fabric หน้ ากากผ้า

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์

การทดสอบประสิ ทธิภาพการกรองฝุ่ นขนาดเล็ก
(PFE) ที่ขนาดไม่เกิน 0.3 ไมครอน *

มาตรฐานการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ

≥3

ASTM F 2299

2-3 เดือน

1 < X ≤50

125 Pa, 50 cm²

ความคงทนของสี ต่อการซัก

≥3

TIS 121 book 3 – Method A(1)

ปริ มาณสี เอโซ (mg/kg)

≤ 30

EN ISO 14362

ฟอร์มลั ดีไฮด์ (mg/kg)

≤ 75

TIS 121 book 33

• ปกติ (Regular) 5 วันทาการ
• ด่ วน (Express) 3 วันทาการ
คิดค่าบริ การเพิ่ม 40%
• ด่ วนพิเศษ (Double Express)
2 วันทาการ คิดค่าบริ การเพิ่ม 70%
• บริการทดสอบให้ ผลภายใน 1 วัน
(Same Day) คิดค่าบริ การเพิ่ม 100%

การผ่านได้ของอากาศ (cm³/cm²/s)

คุณสมบัติเพิม่ เติม (Optional)
การสะท้อนน้ า (rating) **
การต้านแบคทีเรี ย **

หมายเหตุ

≥ ISO 3
99.9 %

[*] เป็ นรายการส่ ง Sub-Contact (ไต้หวัน)
[**] ทดสอบหลังการแช่น้ า 10 รอบ

ISO 4920
AATCC 100 or ASTM E 2149
or JIS Z2801

เงื่อนไขการขอใช้และแสดงเครื่องหมาย
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กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยืน่ พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่
1.1 ทะเบียนการค้า
1.2 หนังสือรับรองบริษทั
1.3 ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภพ.20)
1.4 เอกสารรับรอง ใบรายงานผล
ชาระค่าธรรมเนียม
2.1 ค่าธรรมเนียมการใช้เครือ่ งหมาย 3,000 บาท (อนุญาตให้ใช้ 1 ปี )
ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารฯ
ระยะเวลาให้การรับรอง 1 ปี
สามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตทีย่ น่ื ขอการรับรองเท่านัน้
ให้แสดงค่าประสิทธิภาพการกรอง (% PFE) ของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ต้องใช้เครือ่ งหมายตามรูปแบบและสี ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ใช้เท่านัน้
สามารถใช้แสดงคูก่ บั เครือ่ งหมายการค้าของผูผ้ ลิตได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งของ
เครือ่ งหมายการค้า
เมือ่ พ้นกาหนดการแสดงเครือ่ งหมาย ผูผ้ ลิตไม่สามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์นนั ้ ได้
หากประสงค์จะใช้เครือ่ งหมายต่อไปจะต้องมีการต่ออายุและชาระค่าธรรมเนียมทุกครัง้ โดย
จะต้องยืน่ ขออนุญาตต่ออายุภายใน 60 วันทาการ ก่อนทีใ่ บอนุญาตจะหมดอายุ

ฉลาก Smart Fabric หน้ ากากผ้า

ศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบสิ่ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ซอยตรี มิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรุ งเทพมหานคร 10110

โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 512-514, 712

