ฉลากเครื่องหมายคุณภาา สิ่งทอไทย
Smart Fabric หน้ ากากผ้า
Smart Fabric หน้ ากากผ้า คือ เครื่องหมายรับรองที่ออก

ผ้าที่สามารถทาหน้ ากากผ้า Smart Fabric ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาา

ให้ผ้าผืนที่มีคุณลักษณะสาหรับทาหน้ ากากผ้า คาแนะนาใน
การทาหน้ากากผ้า ควรเป็ นผ้าเย็บสองชัน้ หรือทาจากผ้าสอง
ชัน้ ใช้ได้ทงั ้ ผ้าทอผ้าถัก และนามาสลับกันได้ โดยยึดหลักการ
ทอให้แน่นมีรพู รุนขนาดเล็กเพือ่ การหายใจ

•
•
•
•
•

สามารถกรองฝุ่ นละอองทีม่ ขี นาดเล็ก (ไม่เกิน 0.3 ไมครอน) ได้ตงั ้ แต่ 65% ขึน้ ไป
มีความสามารถในการถ่ายเทของอากาศและหายใจได้อย่างเหมาะสม
มีความคงทนของสีต่อการซัก อยูใ่ นระดับปานกลางจนถึงระดับดีมาก
ปราศจากสารก่อมะเร็งจากสียอ้ ม (Azo Dyes) และสาร Formaldehyde ต้องไม่เกินเกณฑ์ทก่ี าหนด
คุณสมบัตทิ างเลือก (Optional)
เพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษการสะท้อนน้ า เพือ่ สร้างความมันใจในการสวมใส่
่
มากยิง่ ขึน้ โดยสามารถใช้งาน
ซ้าและผ่านการซักล้างได้อย่างน้อย 10 ครัง้

“

ใส่หน้ ากากผ้าอย่างปลอดภัย เลือกใส่หน้ ากากผ้าทีม่ ีฉลาก
เครือ่ งหมายคุณภาพสิง่ ทอไทย Smart Fabric
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หลักเกณฑ์การทดสอบ
รายการทดสอบ

เกณฑ์กาหนด

มาตรฐานการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ

1. การทดสอบประสิท ธิภ าพการกรองฝุ่ น
ขนาดเล็ก (PFE) ทีข่ นาดไม่เกิน 0.3 ไมครอน

≥ 65%

ASTM F 2299

Sub-Contact (Taiwan)
2-3 เดือน หรืออาจมากกว่า
(ไม่สามารถกาหนดวันรับผลได้)

1 < X ≤50

125 Pa, 5 cm²

3. ความคงทนของสีต่อการซัก *

≥3

TIS 121 book 3
Method A (1)

4. ปริมาณสีเอโซ (mg/kg) *

≤ 30

EN ISO 14362

5. ฟอร์มลั ดีไฮด์ (mg/kg)

≤ 75

TIS 121 book 33

6. การสะท้อนน้า (rating) **

≥ ISO 3

ISO 4920

7. การต้านแบคทีเรีย **

99.9 %

กรณีตวั อย่างดูดซึมน้าได้ดี
AATCC 100
กรณีตวั อย่างดูดซึมน้าไม่ดี
หรือลงสารสะท้อนน้ า
ASTM E 2149 or JIS Z2801

2. การผ่านได้ของอากาศ (cm³/cm²/s)

5 วันทาการ

หมายเหตุ
- การทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่ นขนาดเล็กและ
การทดสอบการผ่านได้ของอากาศ ต้องจัดเรียงผ้าซ้อน
กันเพื่อให้เป็ นไปตามลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- การทดสอบการสะท้อนน้าและการต้านเชือ้ แบคทีเรีย
สามารถเลือกทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้ ขึน้ อยู่กบั
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
- (*) ยกเว้นผ้าขาว และผ้าไม่ยอ้ มสี
- (**) ทดสอบหลังการแช่น้า 10 รอบ

คุณสมบัติเ ิ่ มเติ ม (Optional) ถ้ามี
5 วันทาการ
10 วันทาการ
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ขนาดตัวอย่าง
•
•

ผ้าขนาด A4 เรียงชัน้ ผ้าตามการใช้งานจริง (เหมือนกับหน้ากากผ้า) พร้อมเย็บประกบริมทัง้ 4 ด้านและระบุดา้ นหน้า จานวน 5 ชิน้ หรือ หน้ากาก
ผ้า (ผลิตภัณฑ์สาเร็จ) ให้สง่ มาทดสอบ จานวน 10 ชิน้
กรณีทดสอบการสะท้อนน้ า ให้สง่ เฉพาะชัน้ ทีม่ กี ารลงสารสะท้อนน้ าแยกมา ขนาด 0.5 เมตร จานวน 1 ชิน้ พร้อมระบุดา้ นหน้า

ระยะเวลาทดสอบ
•
•
•
•

ปกติ (Regular) 5 วันทาการ
ด่วน (Express) 3 วันทาการ คิดค่าบริการเพิม่ 40%
ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทาการ คิดค่าบริการเพิม่ 70%
บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day) คิดค่าบริการเพิม่ 100%
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เงื่อนไขการขอใช้และแสดงเครื่องหมาย
1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยืน่ พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่
1.1 ทะเบียนการค้า
1.2 หนังสือรับรองบริษทั
1.3 ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภพ.20)
1.4 เอกสารรับรอง ใบรายงานผล
2. ชาระค่าธรรมเนียม
2.1 ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย 3,000 บาท (อนุญาตให้ใช้ 1 ปี )
3. ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารฯ
4. ระยะเวลาให้การรับรอง 1 ปี
5. สามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตทีย่ น่ื ขอการรับรองเท่านัน้
6. ให้แสดงค่าประสิทธิภาพการกรอง (% PFE) ของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
7. ต้องใช้เครือ่ งหมายตามรูปแบบและสี ทีค่ ณะกรรมการอนุ มตั ใิ ห้ใช้เท่านัน้
8. สามารถใช้แสดงคู่กบั เครือ่ งหมายการค้าของผูผ้ ลิตได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือ่ งหมายการค้า
9. เมือ่ พ้นกาหนดการแสดงเครือ่ งหมาย ผูผ้ ลิตไม่สามารถแสดงเครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์นนั ้ ได้ หากประสงค์จะใช้เครือ่ งหมายต่อไปจะต้องมีการต่ออายุและ
ชาระค่าธรรมเนียมทุกครัง้ โดยจะต้องยืน่ ขออนุญาตต่ออายุภายใน 60 วันทาการ ก่อนทีใ่ บอนุญาตจะหมดอายุ
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ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบัน ฒ
ั นาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซอยตรีมติ ร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 512-514, 712
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