SPECIFICAŢII TEHNICE PLED

1. GENERALITĂŢI
Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de calitate pe
care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.

1.1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Procedura generală. Elaborarea specificaţiilor tehnice
Procedura privind modul de desfăşurare a activităţii de inspecţie a produselor de
echipament militar.
1.1.1
1.1.2

2 CERINŢE
2.1 DEFINIŢIA PRODUSULUI DE BAZĂ ŞI DESTINAŢIA
2.1.1. Pledul este ţesut în desen cu carouri.
2.1.2. Pledul este realizat din fire cardate, în

fibroasă: lână cu max 30% relon.

urzeală şi bătătură, Nm 6/1 sau Nm 6/2 cu compoziţia

2.2. CARACTERISTICI
2.2.1. CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ

Pledul trebuie să păstreze neschimbate caracteristicile funcţionale, forma, dimensiunile şi culoarea
pe toată durata utilizării.
2.2.2.CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiunile pledului : 200 ± 5 cm x 140± 2,5 cm.
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Dimensiunile sunt exprimate în cm. Toleranţele la dimensiuni, mai puţin lungimea şi lăţimea pledului,
sunt de ± 2%

2.2.3.

Ţesătura finită trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr.
Caracteristici tehnice
1. Masa pe metru pătrat
2. Masa pe metru liniar
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fineţea firului
Desimea în urzeală
Desimea în bătătură
Conţinut de fibre sintetice
Sarcina de rupere în urzeală
Sarcina de rupere în bătătură
Alungirea la rupere în urzeală
Alungirea la rupere în bătătură
Legătura de bază

U/M
g/mp
g/ml

Valori
707 ± 35
990 ± 49

Nm
fire/10 cm
fire/10 cm
%
daN
daN
%
%

6/1
6/2
80 ± 5
160 ± 8
85 ± 5
165± 8
max. 34
min. 30
min. 25
min. 20
min. 25
diagonal 2/2 dublu

Metode de încercare
SR EN 12173-03
SR 6142-2007
SR EN 12173-03
SR 7271-08
SR EN 1049/2-00
SR EN 1049/2-00
SR ISO 1833+A1-1995
SR EN ISO 13934/1-02
SR EN ISO 13934/1-02
SR EN ISO 13934/1-02
SR EN ISO 13934/1-02
STAS 6431-75

Calitatea materiilor prime şi materialelor care intră în structura pledurilor este garantată de către furnizor şi
nu trebuie să aibă acţiune nocivă asupra organismului
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2.2.3.1. Valoarea masei este raportată la umiditatea legală.
2.2.3.2. Rezistenţele minime ale vopsirilor trebuie să corespundă cu SR 6626-95.
2.2.3.3..Calitatea pledurilor este garantată de către furnizor.
2.2.3.4. Finisaj : vopsit în amestec cu coloranţi rezistenţi, piuat, scămoşat pe ambele

părţi, festonat
la capete cu panglică din relon de culoare maro. Produsele utilizate la finisare nu trebuie să aibă acţiune
nocivă asupra organismului.
2.2.4. CARACTERISTICI DE MEDIU

Produsul se utilizează în condiţiile tipului de climat temperat cald (WT cu limitele de la -200C la
+35 C) conform prevederilor SR HD 478.2.1. S1: 2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2Condiţii de mediu prezente în natură. Temperaturi şi umiditate.
0

2.3. CONDIŢII DE SPĂLARE ŞI ÎNTREŢINERE







spălare la 40 0C , tratament moderat, emoliere
nu se albeşte
nu se usucă în uscătoare cu tambur rotativ
călcare uşoară la o temperatură maximă a tălpii fierului de 1100C
se poate curăţa chimic, cu tratament moderat în tetracloretilenă

2.4. CALITATEA EXECUŢIEI

Produsul gata confecţionat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi
modelului aprobat.

3. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Inspecţia calitativă a produselor se execută de către delegatul autorităţii contractante la sediul
furnizorului, conform cu „Procedura privind modul de desfăşurare a activităţii de inspecţie a produselor
de echipament militar”, urmărind respectarea prezentei specificaţii tehnice şi a modelului aprobat.
4. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE
4.1. MARCARE ŞI AMBALARE

Pledurile se ambalează în pungi din polietilenă pe care se ataşează o etichetă din carton cu
următoarele menţiuni:
- denumirea producătorului;
- denumirea produsului;
- compoziţia fibroasă;
- modul de întreţinere;
- anul de fabricaţie;
- semnul de control.
3 din 4

4.2. DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

Depozitarea produselor se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Pachetele trebuie
aşezate pe podiumuri, ferite de acţiunea directă a razelor solare. În magaziile de depozitare trebuie
împrăştiate insecticide şi luate măsuri de distrugere a rozătoarelor.
Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-se masurile
necesare pentru evitarea degradării produselor.
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