
تعرفه جدید شماره استاندارد ملینام فرآوردهنام آزمونردیف
( ریال ) 

2417,280پودر صابون رختشویییکنواختی1
2464,800پودر صابون رختشوییبو و قدرت کف کنندگی2
درجه سلسیوس3 2486,400پودر صابون رختشوییرطوبت در 105

تمامی محصوالت شوینده و کل مواد چرب4
518,400بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و مواد نامحلول در اتانول5
129,600بهداشتی

24129,600پودر صابون رختشوییقلیایی فعال6
میکرون7 2434,560پودر صابون رختشوییباقیمانده روي الک  1700
2417,280پودر صابون رختشوییبسته بندي8
2434,560پودر صابون رختشویینشانه گذاري9
437617,280صابون بهداشتی پر چربشکل ظاهري10
437617,280صابون بهداشتی پر چرببو11

تمامی محصوالت شوینده و ترکیب و دوام12
17,280بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و عدد اسیدي13
86,400بهداشتی

صابون بهداشتی پر چرب و صابون اسید هاي چرب لوریک حاصل از روغن نارگیل یا  هسته خرما14
43761,728,000-5249بهداشتی شفاف

تمامی محصوالت شوینده و تیتر مخلوط اسید هاي چرب15
86,400بهداشتی

4376129,600صابون بهداشتی پر چربکاهش وزن در اثر لهیدگی16

پودر شوینده با کف کم (پودر قابلیت پراکندگی17
204021,600ماشین لباسشویی)

پودر شوینده با کف کم (پودر اندازه گیري خاکستر پارچه استاندارد (رسوب زدایی)18
2040648,000ماشین لباسشویی)

پودر شوینده با کف کم (پودر قدرت پاك کنندگی و چرك بري19
20401,296,000ماشین لباسشویی)

پودر شوینده با کف کم (پودر درخشان کنندگی20
20401,296,000ماشین لباسشویی)

228834,560ژل و مایع ظرفشوییحاللیت21
228834,560ژل و مایع ظرفشوییپایداري22
2288345,600ژل و مایع ظرفشوییقدرت امولسیون کنندگی چرك23

24pH
تمامی محصوالت شوینده و 

86,400بهداشتی

228886,400ژل و مایع ظرفشوییاکسیدان25
2288345,600ژل و مایع ظرفشوییفرمالدئید26

ژل و مایع ظرفشویی و شامپوي دي اکسان27
3572648,000-2288موي سر(بچه و بزرگسال)

228886,400ژل و مایع ظرفشوییآبکشی28
5249302,400صابون بهداشتی شفافگلیسیرین29
524917,280صابون بهداشتی شفافشفافیت30
2343,200صابون رختشوییویژگی فیزیکی31
2343,200صابون رختشوییوزن قالب32

و اسید آزاد بر حسب اولئیک33 NaOH تمامی محصوالت شوینده و قلیایی آزاد بر حسب
129,600بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و رطوبت در 105درجه سلسیوس34
86,400بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و نیکل35
648,000بهداشتی

1326648,000صابون بچهآهن36
1326648,000صابون بچهمس37
132686,400صابون بچهوجود النولین38
8527777,600صابون ترکیبیصابون سدیم بدون آب و بدون نمک39
8527518,400صابون ترکیبیزداینده صناعی روش محاسبه40

595129,600انواع صابون مایع بهداشتی ویژگی هاقلیایی آزاد بر حسب KOHو اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک41

تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون
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تعرفه جدید شماره استاندارد ملینام فرآوردهنام آزمونردیف
( ریال ) 

تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون

42Nacl تمامی محصوالت شوینده و کلرور ها بر حسب
129,600بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و مواد صابونی نشده و نشدنی43
518,400بهداشتی

مایع اسیدي پاك کننده کاسه کلریدریک اسید درصد وزنی44
3643345,600توالت(جرم گیر)

مایع اسیدي پاك کننده کاسه مواد فعال در سطح غیر یونی45
3643345,600توالت(جرم گیر)

100834,560پاك کننده هاي دندانهمسازي46
100834,560پاك کننده هاي دندانیکنواختی(خمیري یا پودري)47
100834,560پاك کننده هاي دندانآسانی خروج از لوله48
100834,560پاك کننده هاي دندانپایداري49
1008777,600پاك کننده هاي دنداناندازه گیري فلوراید50
10081,036,800پاك کننده هاي دندانسایندگی عاج و مینا51

تمامی محصوالت شوینده و اسید هاي رزین  درصد وزنی52
345,600بهداشتی

1105129,600صابون مایع خانگی و صنعتیقلیاي سوزان آزاد  درصد وزنی روش اتانل و یا روش باریم کلراید53

1203216,000پودر بچهمواد نامحلول در آب جوش54
1203259,200پودر بچهاندازه گیري درشتی ذرات55
120386,400پودر بچهاندازه گیري رطوبت و مواد فرار56
120386,400پودر بچهوجود اسید بوریک57
1203146,880پودر بچهکاهش وزن در حرارت سرخ58
120386,400پودر بچهتعیین وجود کربنات ها59
1203216,000پودر بچهاندازه گیري اکسید روي60

سرب61

پودر بچه وپاك کننده هاي دندان و 
سوربیتول70%وکربنات کلسیم 

داده شده مورد مصرف در  رسوب
صنایع آرایشی

1566-1203-1008-2860648,000

181172,800حنامقدار مواد معدنی62
181345,600حناچربی روش اتر63
181432,000حنااندازه گیري ماده رنگی الوسون64
181345,600حنااندازه گیري شن65

شامپوي موي سرکل مواد قابل استخراج در الکل درصد چربی66
3572259,200(بچه و بزرگسال)

و672 شامپوي موي سرپایداري مرحله 1
3572216,000(بچه و بزرگسال)

شامپوي موي سرسرب68
3572345,600(بچه و بزرگسال)

شامپوي موي سرفرمالدئید69
3572518,400(بچه و بزرگسال)

شامپوي موي سرعدد زئین70
35721,036,800(بچه و بزرگسال)

1022432,000ادکلناندازه گیري اتانل71
1022172,800ادکلنشناسایی اتانل (هر کدام از روش هاي ارائی شده)72
1022216,000ادکلنتشخیص متانل73
102286,400ادکلنپایداري بو74
1022172,800ادکلندماي ابري شدن75

اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و اندازه گیري هیدروژن پراکسید (روش الف)76
6619345,600پودر هاي بی رنگ کننده

اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و پایداري77
661986,400پودر هاي بی رنگ کننده

اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و آزمون پایداري حرارتی یا کاهش درصد وزنی78
6619216,000پودر هاي بی رنگ کننده

156643,200سوربیتول70%دانسیته79
1566518,400سوربیتول70%قندهاي اجبار کننده80
1566518,400سوربیتول70%قندهاي اجبار کننده بعد از آبکامت81
1566432,000سوربیتول70%اندازه گیري خلوص روش تیتراسیون82
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تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون

درجه83 156586,400موم زنبور عسل سفید شدهچگالی در 30

موم زنبور عسل سفید شده ضریب شکست84
156543,200-1566وسوربیتول%70

درجه85 156586,400موم زنبور عسل سفید شدهکل مواد فرار در 105
1565216,000موم زنبور عسل سفید شدهعدد صابونی86
156517,280موم زنبور عسل سفید شدهعدد استري (محاسبه)87
156517,280موم زنبور عسل سفید شدهنسبت عدد استر هر عدد اسیدي(محاسبه)88

موم زنبور عسل سفید شده عدد یدي89
1565259,200-3949وپارافین نرم(وازلین)

1565129,600موم زنبور عسل سفید شدهتشخیص چربی ها- اسید هاي چرب موم ژاپنی و رزین90
1565172,800موم زنبور عسل سفید شدهکرسین پارافینی و موم هاي دیگر91

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در ویژگی هاي عمومی92
521317,280صنایع لبنی

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در پایداري مواد93
521317,280صنایع لبنی

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در اسید فعال94
5213172,800صنایع لبنی

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در آزمون خوردگی95
5213518,400صنایع لبنی

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در درجه کف کنندگی96
521343,200صنایع لبنی

پاك کننده قلیایی مورد مصرف در حاللیت در آب97
521443,200صنایع لبنی

پاك کننده قلیایی مورد مصرف در قلیائیت98
5214172,800صنایع لبنی

پاك کننده قلیایی مورد مصرف در درجه کف کنندگی99
521443,200صنایع لبنی

پاك کننده قلیایی مورد مصرف در خوردگی100
5214432,000صنایع لبنی

ویژگیهاي گردهاي تمیز کننده بر درصد وزنی ماده فعال انیدر101
2217259,200پایه پاك کننده هاي مصنوعی

درصد وزنی102 P2O5 تمامی محصوالت شوینده و فسفات بر حسب
432,000بهداشتی

103P2O5 ویژگیهاي گردهاي تمیز کننده بر مجموع درصد مواد فعال  انیدر ودرصد فسفات بر حسب
221717,280پایه پاك کننده هاي مصنوعی

درصد وزنی104 Cl تمامی محصوالت شوینده و درصد کلر فعال بر حسب
129,600بهداشتی

فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی ـ امالح تیو گلیکوالت(بر حسب تیوگلیکولیک اسید درصد وزنی)105
7099172,800موبرها ویژگی ها و روش هاي آزمون

تمامی محصوالت شوینده و آرسنیک بر حسب As2O3قسمت در میلیون106
648,000بهداشتی

پایداري107

فرآورده هاي پاك کننده ـ کمک 
شستشوهاي مورد مصرف در 
ماشیهاي ظرفشویی ویژگیها و 

روشهاي آزمون

710243,200
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تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون

تمامی محصوالت شوینده و خاکستر باقیمانده بر حسب درصد وزنی108
86,400بهداشتی

میزان کف کنندگی بر حسب سانتی متر مکعب109

فرآورده هاي پاك کننده ـ کمک 
شستشوهاي مورد مصرف در 
ماشیهاي ظرفشویی ویژگیها و 

روشهاي آزمون

7102129,600

نقطه کدورت محلول 1%حجمی بر حسب درجه سلسیوس110

فرآورده هاي پاك کننده ـ کمک 
شستشوهاي مورد مصرف در 
ماشیهاي ظرفشویی ویژگیها و 

روشهاي آزمون

7102259,200

ویژگیهاي پاك کننده هاي مخصوص میزان نمک هاي قلیایی بر حسب هیدروکسید سدیم  درصد وزنی111
2365172,800ماشین ظرفشویی خانگی

درصد وزنی112 SiO2 ویژگیهاي پاك کننده هاي مخصوص میزان سیلیکات بر حسب
2365345,600ماشین ظرفشویی خانگی

ویژگیهاي پاك کننده هاي مخصوص ضریب تامپونی113
236586,400ماشین ظرفشویی خانگی

پاك کننده هاي صنعتی تمیز کننده صابون سدیم بدون آب  درصد وزنی114
3212518,400دست - ویژگیها

پاك کننده هاي صنعتی تمیز کننده ماده آنیونیک بر حسب سدیم سولفونات  درصد وزنی115
3212259,200دست - ویژگیها

پاك کننده هاي صنعتی تمیز کننده مواد ساینده مناسب نا محلول در آب درصد وزنی116
3212129,600دست - ویژگیها

مجموع صابون سدیم و آنیونیک بر حسب سدیم سولفونات  درصد 117
وزنی

پاك کننده هاي صنعتی تمیز کننده 
321217,280دست - ویژگیها

پاك کننده هاي صنعتی تمیز کننده نمک هاي قلیایی بر حسب سدیم کربنات  درصد وزنی118
3212172,800دست - ویژگیها

درجه سلسیوس  درصد وزنی119 تمامی محصوالت شوینده و مواد فرار در 105
86,400بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و درشتی ذرات باقیمانده بر روي الک  درصد وزنی120
86,400بهداشتی

داده شده وزن مخصوص بر حسب گرم بر میلی متر121 کربنات کلسیم رسوب
286043,200مورد مصرف در صنایع آرایشی

Caبر اساس وزن خشک122 CO3 داده شده درصد وزنی کربنات کلسیم بر حسب کربنات کلسیم رسوب
2860345,600مورد مصرف در صنایع آرایشی

داده شده درصد وزنی منیزیم و نمک هاي قلیایی123 کربنات کلسیم رسوب
2860259,200مورد مصرف در صنایع آرایشی

درصد وزنی آلومینیوم،آهن،فسفاتها و مواد نامحلول در اسید 124
کلریدریک

داده شده  کربنات کلسیم رسوب
2860432,000مورد مصرف در صنایع آرایشی

125Fe داده شده درصد وزنی آهن بر حسب کربنات کلسیم رسوب
2860259,200مورد مصرف در صنایع آرایشی

داده شده باریم126 کربنات کلسیم رسوب
286086,400مورد مصرف در صنایع آرایشی

داده شده سولفات127 کربنات کلسیم رسوب
286086,400مورد مصرف در صنایع آرایشی
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تعرفه جدید شماره استاندارد ملینام فرآوردهنام آزمونردیف
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تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون

درصد وزنی128 PPD 6620518,400رنگ موي پودريکل مواد فعال بر حسب

مواد فعال محاسبه شده بر حسب PPDدر محلول آماده به مصرف  129
6620432,000رنگ موي پودريدرصد وزنی

ماده فعال در سطح بر حسب نمک سدیم آلکیل بنزن سولفونات  130
3333259,200پودر شوینده فشرده(قالبی)درصد وزنی

3333345,600پودر شوینده فشرده(قالبی)سدیم سیلیکات درصد وزنی131
3333432,000پودر شوینده فشرده(قالبی)سدیم کربوکسی متیل سلولز  درصد وزنی132
درصد وزنی133 Na2CO3 3333172,800پودر شوینده فشرده(قالبی)سدیم کربنات بر حسب

تمامی محصوالت شوینده و مواد نا محلول در آب  درصد وزنی134
129,600بهداشتی

تمامی محصوالت شوینده و نقطه ذوب بر حسب درجه سلسیوس135
394986,400بهداشتی

3949259,200پارافین نرم(وازلین)مواد صابونی شدنی136

قسمت در میلیون137 Pb تمامی محصوالت شوینده و فلزات سنگین بر حسب
345,600بهداشتی

138% 3949172,800پارافین نرم(وازلین)جذب نوري محلول 0/1

تمامی محصوالت شوینده و خاکستر سولفاته  درصد وزنی139
86,400بهداشتی

3949129,600پارافین نرم(وازلین)اسید هاي آلی140
درجه سلسیوس141 3949172,800پارافین نرم(وازلین)نفوذ پذیري در 25

رنگ (سیبلت)142
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

5812129,600

نقطه ابري شدن143
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

5812129,600

هیدرو کربن هاي آرو ماتیک و چند حلقه اي144
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

5812432,000

145Mpa درجه سلسیوس بر حسب گرانروي در 20
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

5812302,400

درجه سلسیوس بر حسب گرم بر سانتی متر 146 وزن مخصوص در 20
مکعب

پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 
آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 

روشهاي آزمون
581286,400

سولفور و سولفید147
پارافین نرم(وازلین)وپارافین مایع 
مورد مصرف در صنایع آرایشی و 

بهداشتی- ویژگیها و روشهاي آزمون
3949-5812129,600

مواد قابل کربن شدن148
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

5812172,800

پارافین جامد149
پارافین مایع مورد مصرف در صنایع 

آرایشی و بهداشتی- ویژگیها و 
روشهاي آزمون

581286,400

6071345,600گاز پاك کنآزمون کارایی150
درصد وزنی151 NaOH 607186,400گاز پاك کنقلیائیت بر حسب
درجه سلسیوس میلی پاسکال ثانیه152 6071302,400گاز پاك کنگرانروي در 25
330534,560محلول شیشه پاك کنپایداري153

تمامی محصوالت شوینده و نقطه اشتعال بر حسب درجه سلسیوس154
129,600بهداشتی

3305129,600محلول شیشه پاك کنآب موجود  درصد جرمی155
330586,400محلول شیشه پاك کنحالل  درصد جرمی156

تمامی محصوالت شوینده و مواد غیر فرار  درصد جرمی157
86,400بهداشتی

3305172,800محلول شیشه پاك کنمواد فعال در سطح  درصد جرمی158
3305293,760محلول شیشه پاك کنخوردگی آلیاژ آلومینیوم159
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تعرفه جدید شماره استاندارد ملینام فرآوردهنام آزمونردیف
( ریال ) 

تعرفه  آزمون هاي فرآورده هاي شوینده و آرایشی بهداشتی بر حسب بند آزمون

فرآورده هاي پاك کننده فرش و ثبات رنگ نسبت به نور160
2364777,600موکت ، مایع با کف زیاد

فرآورده هاي پاك کننده فرش و ثبات رنگ161
2364777,600موکت ، مایع با کف زیاد

فرآورده هاي پاك کننده فرش و قلیائیت - میکرومول در لیتر162
2364129,600موکت ، مایع با کف زیاد

فرآورده هاي پاك کننده فرش و مقاومت در مقابل چرك شدن مجدد163
2364777,600موکت ، مایع با کف زیاد

فرآورده هاي پاك کننده فرش و کارایی164
2364777,600موکت ، مایع با کف زیاد

236186,400محلول سدیم هیپوکلریتدانسیته - گرم بر سانتی متر مکعب - حداقل165
236186,400محلول سدیم هیپوکلریتاندازه گیري رسوب - درصد وزنی - حداکثر166
2361129,600محلول سدیم هیپوکلریتکلر فعال - درصد وزنی حجمی - حداقل167
2361129,600محلول سدیم هیپوکلریتقلیایی آزاد بر حسب NaOH-  درصد وزنی حجمی - حداکثر168

- درصد وزنی حجمی - 169 Na2CO3 سدیم کربنات آزاد بر حسب
2361129,600محلول سدیم هیپوکلریتحداکثر

2361259,200محلول سدیم هیپوکلریتسدیم کلرات - درصد وزنی حجمی - حداکثر170
2361648,000محلول سدیم هیپوکلریتکبالت - قسمت در میلیون - حداکثر171
2361648,000محلول سدیم هیپوکلریتجیوه - قسمت در میلیون - حداکثر172
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