
GB / T 18886-2019, GB / T 18886-2002'nin yerine geçmiş ve  1 Ocak 2020'den beri yürürlüktedir. 
Bu iki baskı arasında, yapay tükürük formülünde değişiklik, tek lifli eşlenik kumaş seçimi, yeni 
değerlendirme yöntemi ve bazı test parametreleri gibi, farklı test sonuçlarına yol açabilecek çeşitli 
farklılıklar vardır  

GB/T 18886-2019 Textiles -Tests for Colourfastness 
- Colourfastness to Saliva 1 Ocak  2020’de yürürlükte. 

 

 
No. Item GB/T 18886-2002 GB/T 18886-2019 Note 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Normatif 
Referanslar 

 

GB 7564 - GB 7568(Kaldırıldı), 
GB 11404(Kaldırıldı) 

 
GB/T 7568.1 - GB/T 7568.8 

Kaldırılan standartlar, 
yeni eşlenik kumaş   
standartları ile  
değiştirildi 

                            / GB/T 6151 GB/T 6151 Eklendi 

GB/T 3922                                   / GB/T 3922 Silindi 

                           / GB/T 6682 
Test için kullanılan su 
standardı eklendi 

 

                           / 
 

GB/T 13765 
Keten ve rami eşlenik 
kumaşların özellikleri 
için standart eklendi 

                           / GB/T32598, GB/T 32616 
 Enstrümantal 
değerlendirme metodu  
için standart eklendi. 

2 
Numune 
Basıncı 

12.5 kPa (12.5±0.9) kPa Basınç toleransı 
eklendi. 

3 Numune 
Boyutu 

100mm×40mm (100±2)mm× (40±2)mm Boyut toleransı eklendi 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

 
Yapay Tükürük 
Formülü 

 1 L solüsyon aşağıdaki kimyasalları 
içerir: 

 3.0g Lactic acid 

(CH3·CH(OH) COOH) 
 0.2g   Urea (H2N·CO·NH2) 

 4.5g Sodium chloride 
(NaCl) 

 0.3g Potassium chloride 
(KCl) 

 0.3g Sodium sulfate 

(Na2SO4) 
 0.4g Ammonium chloride 

(NH4Cl) 

1 L solüsyon aşağıdaki kimyasalları içerir: 

 0.76 g Dipotassium hydrogen 

phosphate trihydrate (K2HPO4·3H2O) 
 0.75 g Potassium chloride (KCl) 

 0.53 g Potassium Carbonate 

(K2CO3) 
 0.33 g Sodium Chloride (NaCl) 

 0.17 g Magnesium chloride 

hexahydrate (MgCl2·6H2O) 
 0.15 g Calcium chloride dihydrate 

(CaCl2·2H2O) 
 Test solüsyonunun pH’ı 1% 

hydrochloric acid solüsyonu ile 6.8 ± 
0.1’e ayarlanır 

 
 
 
 
 

Formül  DIN 53160-
1:2010 referans 
alınarak değiştirildi. 

/ Yapay tükürük hazırlanması için 
prosedür 

   Hazırlama 
prosedürü    eklendi 

/ PH değeri: 6.8±0.1 
PH değeri için gereklilik 
eklendi 

 
 

5 

 

Tek lifli 
eşlenik 
kumaş şeçimi 

Naylon lifi için 2. Tek lifli eşlenik 
kumaş: Yün veya Viskon 

   Naylon lifi için 2. Tek lifli eşlenik 
kumaş: Yün veya Viskon 

Naylon lifi için 2. Tek lifli 
eşlenik kumaş 
değiştirildi 

 
/ 

Not: Diğer elyaflardan yapılan numuneler 
için, aynı elyaf veya benzer elyaf türüne 
sahip tek lifli eşlenik kumaş seçilebilir. 

Diğer lifler için tek lifli 
eşlenik kumaş şeçimine 
dair not eklendi. 

 
 

6 

 

 
Ayırıcı 

plakaların 
sayısı 

 
 

/ 

Not: Her test cihazında aynı anda 
maksimum 10 numune test edilebilir. Her 
numune plakalarla (toplam 11) ayrılmalıdır. 
10'dan az numune olsa bile numune 
üzerindeki basıncın tutarlılığını sağlamak 
için 11 plakanın tümü cihaza konulmalıdır. 

 

 
Plaka sayısına açıklık 
getirildi 

7 
Numune / Cihaz 

pozisyonu 
/ Dikey veya yatay pozisyon 

Numune / Cihaz 
pozisyonuna açıklık 
getirildi 

8 
Değerlendirm
e Metodu Gri skala ile 

Gri skala veya Enstrüman ile  Enstrümantal 
değerlendirme metodu 
eklendi 



 

No. Item GB/T 18886-2002 GB/T 18886-2019 Note 

 
 
 
 
9 

 
 
 

Aparat ve 
Materyaller 

 
 
 
 
/ 

 GB / T 32616 ve GB / T 32598'deki gereksinimleri 

karşılayan renk değişimi veya lekeleme 

değerlendirmek için kolorimetre veya renk farkı 

ölçer. 

 Terazi  0.01g doğrulukta 

 11 adet cam veya akrilik plaka seti 

 Korozyona dayanıklı düz tabanlı ekipman 

 PH metre, en az 0,1 hassasiyette 

 
 
 

Bazı aparatlar 
eklendi 
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Test raporu 

 
 
 
 
 

 
/ 

 Standart No: GB / T 18886-2019 

 Numune tanımı 

 Renk değişimi için değerlendirme yöntemi 

(Görsel derecelendirme veya enstrüman 

derecelendirmesi) 

 Tek lifli eşlenik kumaşın lekeleme 

değerlendirme metodu (Görsel 

derecelendirme veya enstrüman 

derecelendirmesi)   

 Multifiber kumaşların renk lekelenmesi 

değerlendirme yöntemi ve çok lifli eşlenik 

kumaş türü(Görsel derecelendirme veya 

enstrüman derecelendirmesi) 

 Numunenin inkübatördeki konumu (dikey veya 

yatay) 

 GB / T 8886-2019’dan her hangi bir sapma  

 
 
 
 
 
 

Raporlarda daha fazla 
içerik gerekliliği 

 

Bu Sizi Nasıl Etkiler? Tartışmak için Bize Ulaşın 

Herhangi bir yorum ve / veya soru için lütfen yerel müşteri hizmetleri temsilcinizle veya e-posta ile iletişime 
geçin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. (“BVCPS”) provides the information in this client bulletin as a resource of general information. It 
does not replace any applicable legal or regulatory requirements and is provided “as is.” BVCPS will not be liable for any indirect, special, punitive, 
consequential or other damages (including without limitation lost profits) of any kind in connection with this client bulletin. BVCPS DISCLAIMS ALL 
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH THIS CLIENT BULLETIN. 
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Bureau Veritas CPS Türkiye  
Yalçın Koreş Cad. No: 22 Erdinç Binaları A Blok 1.Kule 1.Kat 34209 Güneşli, İstanbul/Turkey 
Telefon                  : +90 212 494 35 35  
Fax                : +90 212 494 35 60 
Satış                      : sm@bvcps.com.tr 
Müşteri Hizmetleri  : dl-cpsturkeycsusers-cps-turkey@bureauveritas.com 
Web               : http://www.bureauveritas.com/cps 
Navigasyon           : https://goo.gl/maps/BkfBXtymzNv 
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