
(ریال)هزینه آزمونردیف

11,862,250

2477,500

32,530,750

41,910,000

54,775,000

64,775,000

78,388,083

811,603,250

95,268,417

1063,667

11111,417

1263,667

41,829,000

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودشامپو: نام فرآورده

بزرگسال و بچه3572: استاندارد ملی

نام آزمون

کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل

pH در صد10 محلول 

پایداری

فلزات سنگین بر حسب سرب

ارسنیک

فرمالدئید

دی اکسان- 4،1

نیتروزدی اتانول آمین

عدد زئین

بسته بندی

نشانه گذاری

شکل ظاهری

جمع کل

14009: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

32,530,750

41,337,000

51,241,500

64,297,500

72,530,750

82,546,667

94,775,000

101,910,000

112,546,667

121,910,000

1363,667

14111,417

1563,667

1663,667

171,317,900

32,323,567

شکل ظاهری

بو

رطوبت و مواد فرار

جمع کل

صابون بهداشتی: نام فرآورده
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22: استاندارد ملی
14071: کد فرآورده

نام آزمون

کل مواد چرب

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

پایداری حرارتی

مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب

مواد صابونی نشده

NaClکلرید ها برحسب 

عدد اسیدی اسیدهای چرب استخراج شده

(نارگیل، پالم، باباسو)روغنهای لوریک  

کاهش وزن در اثر لهیدگی

تیتر مخلوط اسیدهای چرب

ترکیب و دوام

بسته بندی

نشانه گذاری



(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

32,530,750

41,337,000

51,241,500

64,297,500

72,530,750

81,305,167

92,546,667

101,910,000

1163,667

12111,417

22,951,833

(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

32,530,750

41,337,000

51,241,500

64,297,500

72,530,750

81,305,167

91,910,000

1063,667

11111,417

20,405,167

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

کل مواد چرب

NaoH  قلیایی آزاد بر حسب 

پایداری حرارتی

مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب

مواد صابونی نشده

NaClکلرید ها برحسب 

 درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در دمای 

ترکیب و دوام

ترکیب و دوام

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودصابون رختشویی: نام فرآورده

نوع ب23: استاندارد ملی

نام آزمون

کل مواد چرب

NaoH  قلیایی آزاد بر حسب 

پایداری حرارتی

مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب

مواد صابونی نشده

NaClکلرید ها برحسب 

 درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در دمای 

تیتر مخلوط اسیدهای چرب

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودصابون رختشویی: نام فرآورده

نوع الف23: استاندارد ملی

نام آزمون

14061: کد فرآورده

14061: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

1620,750

22,546,667

2,546,667کلر تام3

42,546,667

52,546,667

62,546,667

71,910,000

81,910,000

91,910,000

101,910,000

115,220,667

1263,667

13111,417

1463,667

26,453,500

(ریال)هزینه آزمونردیف

12,546,667

24,249,750

31,241,500

42,865,000

563,667

6111,417

763,667

11,141,667 جمع کل

مواد نامحلول در آب

تفاضل مواد غیر فرار و قلیایی آزاد

بسته بندی

نشانه گذاری

شکل ظاهری

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

نوع اول6071: استاندارد ملی

نام آزمون

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

مایع پاک کننده اجاق گاز: نام فرآورده

آزمون کارایی

بسته بندی

نشانه گذاری

شکل ظاهری

جمع کل

سدیم کلرات

آهن

کبالت

مس

نیکل

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودمحلول سدیم هیپوکلریت: نام فرآورده

خانگی- صنعتی2361: استاندارد ملی

جیوه

نام آزمون

دانسیته

کلر فعال

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

Na2CO3  سدیم کربنات بر حسب 

14058: کد فرآورده

14057: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

1477,500

22,546,667

31,241,500

42,865,000

563,667

6111,417

763,667

7,369,417

(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

23,820,000

3477,500

42,721,750

51,337,000

62,817,250

71,305,167

863,667

9111,417

12,717,417

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن سولفونات خطی

     Ph

سدیم تری پلی فسفات

قلیایی آزاد

سدیم سیلیکات

رطوبت و مواد فرار

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

بسته بندی

نشانه گذاری

شکل ظاهری

جمع کل

پودر شوینده فشرده قالبی: نام فرآورده
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

3333: استاندارد ملی

نام آزمون

شکل ظاهری

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودمایع پاک کننده اجاق گاز: نام فرآورده

نوع دوم6071: استاندارد ملی

نام آزمون

    pH   

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

مواد نامحلول در آب

تفاضل مواد غیر فرار و قلیایی آزاد

14057: کد فرآورده

14099: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

22,785,417

33,820,000

4

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک 

سدیمی آلکیل بنزن سولفونات با جرم 

344مولکولی 

3,820,000

5477,500

61,910,000

7477,500

84,775,000

94,775,000

1011,603,250

118,388,083

1263,667

13111,417

43,070,500

(ریال)هزینه آزمونردیف

1127,333

2477,500

3477,500

42,785,417

5477,500

62,817,250

71,910,000

84,775,000

94,695,417

1063,667

11111,417

18,718,000

فلوراید

فلزات سنگین برحسب سرب

آرسنیک

سایندگی عاج و مینا

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
1008: استاندارد ملی

14011: کد فرآورده

نام آزمون

همسازی

یکنواختی

آسانی خروج از لوله

پایداری

pHمحلول آبی 

اکسیدان

آرسنیک

فرمالدئید

نیتروزدی اتانول آمین

دی اکسان- 4،1

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

پاک کننده دندان: نام فرآورده

مایع و ژل ظرفشویی: نام فرآورده
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

2288: استاندارد ملی

نام آزمون

شکل ظاهری

پایداری حرارتی و برودتی

قدرت امولسیون کنندگی چرک

pH محلول  یک درصد

فلزات سنگین بر حسب سرب

14010: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

3477,500

41,337,000

52,530,750

64,297,500

72,546,667

82,546,667

9477,500

1063,667

1163,667

1263,667

13111,417

19,593,417

صابون مایع بهداشتی: نام فرآورده
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

595: استاندارد ملی

نام آزمون

کل مواد چرب

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

اسید آزاد بر حسب اولئیک اسید

مواد نامحلول در اتانل

NaClکلرید ها بر حسب 

مواد صابونی نشده

تیتر مخلوط اسید های چرب

عدد اسیدی  اسید های چرب استخراج شده

pH 5 محلول%

شکل ظاهری

بو

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

20013: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

32,530,750

41,337,000

51,241,500

62,530,750

71,305,167

84,775,000

91,910,000

101,910,000

111,910,000

121,352,917

1363,667

1463,667

15111,417

26,119,250

صابون بچه: نام فرآورده
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

1326: استاندارد ملی

نشانه گذاری

جمع کل

نام آزمون

کل مواد چرب

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

پایداری حرارتی

مواد نامحلول در اتانل

مواد نامحلول در آب

NaClکلرید ها بر حسب 

درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 

(نارگیل ، هسته پالم، باباسو)روغن لوریک 

نیکل

آهن

مس

ترکیب دوام

شکل ظاهری

بسته بندی

14078: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

263,667

31,910,000

43,740,417

5477,500

61,337,000

72,530,750

82,530,750

91,305,167

102,546,667

114,775,000

122,546,667

131,910,000

1463,667

15111,417

25,912,333

(ریال)هزینه آزمونردیف

13,740,417

21,337,000

3477,500

41,337,000

52,530,750

64,297,500

71,305,167

82,546,667

91,910,000

1063,667

11111,417

19,657,083

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
4730: استاندارد ملی

نام آزمون

کل مواد چرب

NaOH   قلیایی آزاد بر حسب 

اسید آزاد بر حسب اولئیک

مواد نامحلول در اتانول

NaClکلریدها بر حسب 

مواد صابونی نشده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
4376: استاندارد ملی

نام آزمون

شکل ظاهری

بو

ترکیب و دوام

کل مواد چرب

اسید آزاد بر حسب  اولئیک اسید

مواد نامحلول در اتانول

صابون پرچرب: نام فرآورده

پایداری حرارتی

NaClکلرید ها برحسب 

جمع کل

14077: کد فرآورده

20316: کد فرآورده

 درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در دمای 

عدد اسیدی اسیدهای چرب استخراج شده

(نارگیل، هسته پالم، باباسو )روغن های لوریک 

تیتر مخلوط اسید های چرب

کاهش وزن در اثر لهیدگی

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

صابون رختشویی بر پایه پسماند و : نام فرآورده

درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 

تیتر مخلوط اسید های چرب

ترکیب دوام

بسته بندی

نشانه گذاری



(ریال)هزینه آزمونردیف

1955,000

2955,000

31,384,750

4477,500

56,685,000

61,910,000

71,910,000

81,910,000

91,910,000

103,167,417

آفالتوکسین توتال / B1آفالتوکسین 11

آفالتوکسین / هردو آزمون باهم

/ ریال4300000توتال به تنهایی 

 به تنهایی B1آفالتوکسین 

 ریال3100000

5,252,500

A4,727,250اکراتوکسین 12

5,252,500دی اکسی نیوالنول13

4,727,250زیرالنون14

6,494,000مجموع انواع فومونایزین15

1663,667

17111,417

47,893,250

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
1203: استاندارد ملی

نام آزمون

مواد نامحلول در آب جوش

اندازه گیری درشتی ذرات

رطوبت و مواد فرار

    pH            

آزبست

نشانه گذاری

جمع کل

کاهش وزن در حرارت سرخ

کادمیم

آهن

سرب

آرسنیک

بسته بندی

پودر بچه: نام فرآورده
14129: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

2159,167

3159,167

4477,500

51,862,250

61,591,667

72,530,750

863,667

9111,417

7,019,250

(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

2477,500

31,384,750

4318,333

51,146,000

61,910,000

7477,500

8955,000

963,667

10111,417

6,907,833

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

نام آزمون

شکل ظاهری

نقطه اشتعال

آب موجود

(الکل اتیلیک یا الکل ایزوپروپیلیک یا مخلوط آنها )حالل  

مواد غیر فرار

کل مواد فعال در سطح

     pH

خوردگی آلیاژ آلومینیوم

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
3305: استاندارد ملی

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
2364: استاندارد ملی

پاک کننده فرش و موکت: نام فرآورده

نام آزمون

شکل ظاهری

عامل اکسید کننده

عامل احیا کننده

pH    .  

کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل

ثبات رنگ در مقابل شامپو کردن

پایداری حرارتی و برودتی

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

شیشه پاک کن: نام فرآورده

20708: کد فرآورده

14142: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

263,667

79,583قابلیت پراکندگی3

43,820,000

5477,500

61,305,167

79,279,417

81,480,250

99,279,417

109,279,417

112,865,000

1263,667

13111,417

38,168,167

بسته بندی

نشانه گذاری

جمع کل

پودر لباسشویی دستی: نام فرآورده

141: استاندارد ملی

نام آزمون

شکل ظاهری

بو

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی

pH…….    

رطوبت و مواد فرار

اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روی پارچه

درصد وزنیNaOHقلیائیت آزاد بر حسب 

پاک کنندگی نسبی

درخشان کنندگی نسبی

نمک بر حسب سدیم کلرید

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود 14008: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

263,667

379,583

4477,500

51,305,167

69,279,417

71,480,250

817,667,500

99,279,417

103,820,000

112,865,000

121,910,000

131,910,000

1463,667

15111,417

50,376,250

انتقال رنگ

بسته بندی

نشانه گذاری

بو

قابلیت پراکندگی

pH    …..

رطوبت و مواد فرار

اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روی پارچه

درصد وزنیNaOHقلیائیت آزاد بر حسب 

لکه بری و پاک کنندگی نسبی

درخشان کنندگی نسبی

پودر شوینده ماشینی: نام فرآورده

2040: استاندارد ملی

نام آزمون

شکل ظاهری

: عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

مخصوص البسه رنگی

جمع کل

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی

نمک بر حسب سدیم کلرید

تغییر رنگ

14050: کد فرآورده



(ریال)هزینه آزمونردیف

163,667

263,667

379,583

4477,500

51,305,167

69,279,417

71,480,250

817,667,500

99,279,417

103,820,000

112,865,000

1263,667

13111,417

46,556,250 جمع کل

رطوبت و مواد فرار

اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روی پارچه

درصد وزنیNaOHقلیائیت آزاد بر حسب 

لکه بری و پاک کنندگی نسبی

درخشان کنندگی نسبی

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی

نمک بر حسب سدیم کلرید

بسته بندی

نشانه گذاری

بو

قابلیت پراکندگی

pH ……...

نام آزمون

شکل ظاهری

14050: کد فرآورده
: عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپودر شوینده ماشینی: نام فرآورده

فاقد آنزیم- دارای آنزیم 2040: استاندارد ملی


