ردیف

1

2

3

4

5

نام فراورده

گروه محصول

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -2لوله ها(لوله های آبرسانی ساده تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -2لوله ها(لوله های آبرسانی دارای الیه کواکسترودشده تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -2لوله ها(لوله های فاضالبی ساده تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -2لوله ها(لوله های فاضالبی دارای الیه کواکسترودشده تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلی اتیلن ( )PEبرای کاربرد آبیاری -ویژگی ها
پالستیک ها -سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضالب وزهکشی تحت فشار مدفون در خاک و

6

باالی سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(-)PVC-Uقسمت-2لوله ها (محل های اتصال متحمل بار انتهایی تا
سایز )200
پالستیک ها -سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضالب وزهکشی تحت فشار مدفون در خاک و

7

باالی سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(-)PVC-Uقسمت-2لوله ها (محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهایی تا
سایز )200
پالستیک ها -سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و

8

باالی سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(-)PVC-Uقسمت-3اتصاالت (محل های اتصال متحمل بار انتهایی تا
سایز )200
پالستیک ها -سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و

9

باالی سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(-)PVC-Uقسمت-3اتصاالت (محل های اتصال غیرمتحمل بار انتهایی
تا سایز )200

10

11

12

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب

پالستیک -لوله

( )PVC-Uقسمت-1ویژگیهای لوله ها،اتصاالت و سامانه(لوله-ناحیه  Uتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب

پالستیک -لوله

( )PVC-Uقسمت-1ویژگیهای لوله ها،اتصاالت و سامانه(لوله-ناحیه UDتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب

پالستیک -لوله

( )PVC-Uقسمت-1ویژگیهای لوله ها،اتصاالت و سامانه(اتصال دست ساز-ناحیه Uتا سایز )200

ها و اتصاالت

شماره
استاندارد ملی

تعرفه سال ( 98ریال)

14427-2

26,475,900

14427-2

28,881,260

14427-2

26,075,900

14427-2

28,481,260

7607

23,836,390

13361-2

13361-2

13361-3

13361-3

26,587,715

27,373,095

13,697,425

14,482,805

9118-1

20,266,335

9118-1

30,083,050

9118-1

8,045,865

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب

پالستیک -لوله

( )PVC-Uقسمت-1ویژگیهای لوله ها،اتصاالت و سامانه(اتصال دست ساز-ناحیه UDتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضالب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (- )PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(لوله-ناحیه  Bتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضالب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (- )PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(لوله-ناحیه  BDتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضالب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (- )PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(اتصال دست ساز-ناحیه  Bتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضالب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (- )PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(اتصال دست ساز-ناحیه  BDتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (- )PPقسمت  -2لوله ها (رده

پالستیک -لوله

کاربری -4عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (- )PPقسمت  -2لوله ها (رده

پالستیک -لوله

کاربری -4لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (- )PPقسمت  -2لوله ها (رده

پالستیک -لوله

کاربری 1و2و-5عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (- )PPقسمت  -2لوله ها (رده

پالستیک -لوله

کاربری 1و2و-5لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن ( )PPقسمت  -3اتصاالت (رده

پالستیک -لوله

کاربری  -4محل اتصال مکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن ( )PPقسمت  -3اتصاالت (رده

پالستیک -لوله

کاربری 1و2و -5محل اتصال مکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن ( )PPقسمت  -3اتصاالت (رده

پالستیک -لوله

کاربری  -4محل اتصال غیرمکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن ( )PPقسمت  -3اتصاالت (رده

پالستیک -لوله

کاربری 1و2و -5محل اتصال غیرمکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله
26

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله  PEسیاه رنگ-ناحیه  Uتا سایز )200

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

9118-1

17,862,580

9119-1

15,161,900

9119-1

31,456,930

9119-1

13,493,770

9119-1

18,451,080

6314-2

36,014,950

6314-2

70,372,650

6314-2

36,996,675

6314-2

71,354,375

6314-3

67,428,010

6314-3

68,409,735

6314-3

63,747,210

6314-3

64,728,935

9116-2

8,615,105

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله
27

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال  PEسیاه رنگ جوشی-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

28

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله  PPسیاه رنگ-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

29

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال  PPسیاه رنگ جوشی-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

30

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله -PVCناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

31

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال PVCجوشی-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

32

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله  PEسیاه رنگ-ناحیه  Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

33

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال  PEسیاه رنگ جوشی-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

34

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله  PPسیاه رنگ-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

35

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال  PPسیاه رنگ جوشی-ناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

36

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aلوله -PVCناحیه Uتا سایز )200
پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله

37

گذاری پلی اتیلن ( )PEپلی پروپیلن ( )PPو پی وی سی صلب ( )PVC-Uبا دیواره ساختمند -قسمت  -2لوله ها
و اتصاالت با سطح بیرونی صاف ،نوع (Aاتصال PVCجوشی-ناحیه Uتا سایز )200

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

9116-2

9116-2

9116-2

9116-2

9116-2

9116-3

9116-3

9116-3

9116-3

9116-3

9116-3

6,799,850

8,615,105

4,409,470

6,666,635

4,311,565

8,615,105

6,799,850

8,615,105

4,409,470

6,666,635

4,311,565

سامانه های لوله گذاری لوله های چند الیه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان -قسمت دوم -لوله
38

ها(لوله های سایز 12تا-32نوع -Mرده کاربری  -4لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون
چرخه دمایی)
سامانه های لوله گذاری لوله های چند الیه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان -قسمت دوم -لوله

39

ها(لوله های سایز 40تا-75نوع -Mرده کاربری  -4لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون
چرخه دمایی)
سامانه های لوله گذاری لوله های چند الیه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان -قسمت دوم -لوله

40

ها(لوله های سایز 12تا-32نوع -Mرده کاربری 1و2و-5لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در
آزمون چرخه دمایی)
سامانه های لوله گذاری لوله های چند الیه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان -قسمت دوم -لوله

41

ها(لوله های سایز 40تا-75نوع -Mرده کاربری 1و2و-5لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در
آزمون چرخه دمایی)

42

43

44

سیستم لوله های چند الیه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان  -قسمت -3اتصاالت(رده کاربری )4

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

سیستم لوله های چند الیه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان  -قسمت -3اتصاالت (رده کاربری

پالستیک -لوله

1و2و)5

ها و اتصاالت

ویژگیها و روشهای آزمون ظروف غذاخوری مالمین

پالستیک -سایر

12753-2

12753-2

12753-2

12753-2

89,713,970

72,772,125

90,695,695

73,753,850

12753-3

79,172,865

12753-3

80,154,590

612

3,984,145

کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات ) -قسمت -1
45

الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی-قسمت -2الزامات و آزمون های شیمیایی (بطری شیرخوری  PCبا

پالستیک-سایر

13916-1,2

36,146,740

سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپالستیکی)
کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات ) -قسمت -1
46

الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی-قسمت -2الزامات و آزمون های شیمیایی (بطری شیرخوری  PPیا شیشه

پالستیک-سایر

13916-1,2

33,337,990

ای با سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپالستیکی)
کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات ) -قسمت -1
47

الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی-قسمت -2الزامات و آزمون های شیمیایی (بطری شیرخوری  PCبا

پالستیک-سایر

13916-1,2

40,699,590

سرشیشه الستیک ولکانیده و ملحقات ترموپالستیکی)
کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -تجهیزات برای نوشیدن (بطری و سرشیشه و ملحقات ) -قسمت -1
48

الزامات و آزمون های عمومی و مکانیکی-قسمت -2الزامات و آزمون های شیمیایی (بطری شیرخوری  PPیا شیشه

پالستیک-سایر

13916-1,2

37,890,840

ای با سرشیشه الستیک ولکانیده و ملحقات ترموپالستیکی)
49

50

51

نـوارتفلون (پلی تترافلورواتیلن) ـ برای مصـارف درانـواع مایعــات وگازها ـ ویژگی ها و روش های آزمون (جمع کل
برای نوار تفلون سفید رنگ)
نـوارتفلون (پلی تترافلورواتیلن) ـ برای مصـارف درانـواع مایعــات وگازها ـ ویژگی ها و روش های آزمون (جمع کل
برای نوار تفلون رنگی)
ویژگیها و روشهای آزمون پستانک گول زن بچه

پالستیک -سایر

5553

3,967,025

پالستیک -سایر

5553

4,472,600

پالستیک -سایر

2470

18,834,675
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پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -3اتصاالت(اتصال جوشی آبرسانی تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -3اتصاالت(اتصال جوشی فاضالبی تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -3اتصاالت(اتصال مادگی الکتروفیوژنی آبرسانی تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضالب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن ()PE

پالستیک -لوله

قسمت  -3اتصاالت(اتصال مادگی الکتروفیوژنی فاضالبی تا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری -اتصاالت مکانیکی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار -ویژگی ها(اتصال پالستیک -لوله
 PPآبرسانی-درصورت دارابودن پروانه وزارت بهداشت و  PPآبیاری تا سایز )200

ها و اتصاالت

تجهیزات آبیاری کشاورزی -لوله کم فشار روی زمین  PVCبرای آبیاری سطحی-مشخصات و روش های آزمون(تا

پالستیک -لوله

سایز )200

ها و اتصاالت

تجهیزات آبیاری کشاورزی -لوله کم فشار روی زمین  PVCبرای آبیاری سطحی-مشخصات و روش های

پالستیک -لوله

آزمون(سایز بیش از  200تا )315

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان -پلی (وینیل کلرید) صلب (-)PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(لوله-جمع کل)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان -پلی (وینیل کلرید) صلب (-)PVC-U

پالستیک -لوله

قسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(اتصال-جمع کل)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-لوله و اتصاالت پلی وینیل کلرید سخت ( -)PVC-Uمورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و

پالستیک -لوله

مخابراتی -ویژگی ها و روش های آزمون(لوله-جمع کل)

ها و اتصاالت

پالستیک ها-لوله و اتصاالت پلی وینیل کلرید سخت ( -)PVC-Uمورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و

پالستیک -لوله

مخابراتی -ویژگی ها و روش های آزمون(اتصال-جمع کل)

ها و اتصاالت

پالستیک ها ـ لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری بست های کمربندی پالستیکی -قسمت -1لوله های پلی اتیلنی تحت

پالستیک -لوله

فشار(بست کمربندی از جنس )PE

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن ( )PEقسمت  -2لوله ها(لوله ساده با

پالستیک -لوله

ضخامت کمتر از  5mmتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن ( )PEقسمت  -2لوله ها(لوله دارای الیه

پالستیک -لوله

کواکسترودشده با ضخامت کمتر از  5mmتا سایز )200

ها و اتصاالت

14427-3

26,341,080

14427-3

25,941,080

14427-3

24,142,230

14427-3

23,742,230

21264

33,948,960

12019

46,203,135

12019

48,052,095

12142-1

46,367,915

12142-1

42,931,610

11105

25,770,415

11105

25,604,565

7669

6,043,895

8996

17,423,880

11233-2

47,630,515

11233-2

48,710,145
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پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -2لوله ها(رده کاربری -4لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -2لوله ها(رده کاربری -4عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -2لوله ها(رده کاربری 1و2و-5لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -2لوله ها(رده کاربری 1و2و-5عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -3اتصاالت(رده کاربری  -4محل اتصال مکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -3اتصاالت(رده کاربری 1و2و -5محل اتصال مکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -3اتصاالت(رده کاربری  -4محل اتصال غیرمکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم  -پلی اتیلن با پیوند عرضی ()PE-X

پالستیک -لوله

قسمت -3اتصاالت(رده کاربری 1و2و -5محل اتصال غیرمکانیکی)

ها و اتصاالت

پالستیک ها -لوله -اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی پروپیلن ( )PPمورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمان -

پالستیک -لوله

قسمت -1ویژگی ها(لوله ناحیه کاربرد  Bتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها -لوله -اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی پروپیلن ( )PPمورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمان -

پالستیک -لوله

قسمت -1ویژگی ها(اتصال ناحیه کاربرد  Bتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن

پالستیک -لوله

(- )PPقسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه(لوله-ناحیه  Uتا سایز )200

ها و اتصاالت

پالستیک ها -سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن

پالستیک -لوله

(- )PPقسمت  -1ویژگی های لوله ها ،اتصاالت و سامانه( اتصال دارای درزگیر االستومری-ناحیه  Uتا سایز )200

ها و اتصاالت

79

لوله های پلی آمید برای استفاده در خودروها-ویژگی ها و روش های آزمون

80

بسته بندی ـ ورقهای پلی اتیلن با ضخامت حداقل  0.25میلی متر ـ ویژگی ها
پالستیک ها-لوله های الیاف شیشه (رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه  GRPقابل کاربرد در تاسیسات

81

آبرسانی تحت فشار -ویژگی ها و روش های آزمون جمع کل بندها (با شرایط آزمون فشار و کرنش محیطی کمتر از
 250ساعت تا سایز )200

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت
پالستیک -سایر

پالستیک -لوله
ها و اتصاالت

13205-2

69,947,325

13205-2

35,589,625

13205-2

70,929,050

13205-2

36,571,350

13205-3

67,786,995

13205-3

69,750,445

13205-3

64,106,195

13205-3

66,069,645

13822-1

32,259,430

13822-1

28,115,320

16509-1

21,068,835

16509-1

22,603,750

11445

11,219,485

5799

2,913,610

10729

188,681,480

