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Proszki do mechanicznego
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Wymagania i badania
Grupa katalogowa 1416

Przedmiotem normy, Przedmiotem normy sę

wymagania

cd. tablicy

badania dotyczęce proszków do mechanicznego mycia na-

2, Pakowanie. znakowanie, przechowywanie

transport-

wg PN-73/C-04820.
3, Szczelność opakowań jednostkowych - wg

ark,

04

Metody

Wymagania

badań wg

2

a) Wyględ

PN-69/
C-04814
lO

i) Zawartość
substancji
aktywnej (roz...
puszczarnej
w alkoholu
etylowym),
%, nie mniej

ark. 04

do kremowej

ark. 04

więcej niż

· ark. 04

k) Wskaźnik

biała

c) Zapach

przyjemny, charakterystyczny dla uży
tej kompozycji zapachowej
mogę występować róż

PN-79/
C-77060
p, 3. 12

z

niż

sypki proszek bez zanieczyszczeń mechanicznych; dopuszcza się
obecność grudek rozpadajęcych się pod naciskiem palca

b) Barwa

d) Rzeczywista masa
proszku w
opakowaniu
jednostkowym

3

j) Zdolność
pi anotwórcza
w temperaturze 25 oc
3
cm , nie

PN-74/
C-04801 1)
metoda B

10
PN-74/
1
C-04801 )
metoda B

trwałości

piany w . te~
peraturze

25 °C, %,
nie więcej

ark. 04

nice nie większe niż
±4 % w stosunku do
masy nominalnej

5

niż

l) Z do lność
myj~•ca,

ark, 05

'?'o,

nie mniej

ec

niż

e) pH 1-pro·centowego
roztworu

3

h) Zawartość
krzemianów,
%, nie mniej
niż

4, WYmagania fizyl<ochemiczne- wg tabl i cy,

badań

2

P. 2,

f)

Metody
wg

Wymagania

czyń.

9,5+11,5

PN-80/
C-04807

Zawartość
fosforanów
w przeliczeniu na

PN-79/
C-77060
P. 3. 13

Wymagania wymienione w
liczeniu na masę nominalnę.

.1)

t) .,. i) sę podane w prze-

Roztwór l-procentowy w wodzie o twardości

3, 57 mvaljdm 3 ,

PzOs, %,
nie mniej

niż

25

g) Zawartość
węglanów,

'fe,

naczyń,

trwałości.

opakowane,

mycia

Proszki do mechanicznego
transportowane

przechowywane

zgodnie z PN-73/C-04820, powinny zachować cechy

nie mniej
10

niż

5. Okl'es
PN-69/
C-04815

~

w

poda-

iablicy przez 6 miesięcy od daty produkcji.
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IN='ORMAC.JE OOQATKOWE
1, Instytucja oprec:owuJaca norme - Instytut

Chemil

Przemysłowej,

ne, Wytyczne pakowania, przechowywania

trans-

portu
PN-79/C-77060 Środki do prania l mycia. Proszki do prania rtcznego l w pralkach wirnikowych z

2. Normy zwltzane
PN-74/C-011801 Środki powlerzcłvllowo czynnt.Oznaczanie
włunołci

Oznaczanie

mechanicznego mycia
barwy l zapachu,

w roztworach wodnych

PN-69/C-04814 Proszki do prania, Oznaczenie

zewartoś

powierzchniowo czynnych

naczyń.

Sprawdzenie

szczelnołcl opakowań

do

wyglfdu,

Jednostkowych

oraz ustalenie rzeczywistej muy proszku w opakowan iu jednostkowym

ci krzemien6w
PN-69/C-04815 Proszki do prania. Oznec:zanle zawartofel wttglan6w
PN-73/C-04820 Srod<i do prania l mycia, wyroby chemil
gospodarczej oraz wyroby kosmetyczne

środków

BN-ą1/6143-02. 04 Środki do prania l mycia. Proszki

planotwórczych

Pl..a-80/C-04807 Środ<l do prania l mycia.
pH

syntetycznych

za~clf

l

perfumeryj.

BN-81/6143-02. 05 - -Oznaczanie zdolnolei myjfcej
3, Autorzy proJektu normy -mgr Tadeusz

Oziadeckl,

doc. ,d r lnt, Alojzy Kłopotek, dr Lechosław

Bo l huki,

Czesław

Szaniawski,

