Додаток 6
до Технічного регламенту назв
текстильних волокон і відповідне
етикетування та маркування вмісту
складників сировинного складу
текстильних виробів
(підпункт 3.2.2 пункт 3.2)
Елементи, які не враховуються
при позначенні сировинного складу виробів
Вироби
1. Всі текстильні
вироби

Елементи, що не враховуються
1) нетекстильні частини, кайми, етикетки та емблеми,
оздоблення та прикраси, які не є невід’ємною
частиною виробу, ґудзики та пряжки, покриті
текстильними матеріалами, аксесуари, прикраси,
нееластичні стрічки, еластичні нитки і тасьма, додані
в певних та обмежених місцях виробу, та з
дотриманням умов, зазначених у пункті 2.5
Технічного регламенту назв текстильних волокон
і відповідне етикетування та маркування вмісту
складників сировинного складу текстильних виробів
(далі – Технічний регламент), видимі, що мають
виключно декоративне призначення, а також волокна
з антистатичним ефектом;
2) масляні, в’яжучі речовини, наповнювачі для
збільшення маси, шліхта і апрети, матеріали для
просочування, додаткові матеріали для фарбування та
друку, а також інші матеріали для оброблення
текстилю

2.
Покриття
для всі компоненти, окрім лицьової поверхні
підлоги та килими
3. Оббивні тканини

нитки основи та утоку, що з’єднують та наповнюють,
та які не утворюють частину лицьової поверхні
тканини

4. Гардини та штори

нитки основи та утоку, що з’єднують та наповнюють,
та які не утворюють частини лицьової поверхні
тканини
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Продовження додатка 6
Вироби

Елементи, що не враховуються

5. Шкарпетки

додаткові еластичні нитки, що вкладаються в борт, а
також нитки, що вкладаються в мисок та п’ятку для
підсилення жорсткості та зміцнення

6. Колготки

додаткові еластичні нитки, що вкладаються в пояс, а
також нитки, що вкладаються в мисок та п’ятку для
підсилення жорсткості та зміцнення

7. Текстильні вироби,
крім тих, що містяться
в пунктах 2–6 цього
додатка

базові або підкладкові тканини, що надають жорсткості
і міцності, додаткова підкладка та закріплююча канва,
строчки та наметувальні нитки, якщо вони не
замінюють нитки основи та/або утоку тканини,
покриття, що не призначається для ізолювання, а також
за умови виконання підпункту 2.6.2 пункту 2.6 розділу
II Технічного регламенту, підкладки.
Довідково:
базовий або основний матеріал текстильних виробів,
який використовується як підкладка для лицьової
поверхні, зокрема в ковдрах або дубльованих
тканинах, та підкладки вельветових або плюшевих
трикотажних та подібних до них виробів не
вважається підкладками, що підлягають вилученню;
"підсилювачі жорсткості та міцності" означає
додавання
ниток
або
матеріалів,
що
використовуються в спеціальних та обмежених місцях
текстильних виробів для їх зміцнення або надання їм
жорсткості чи товщини.

