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Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), çocuk giysilerinin güvenliğini için giysilere tuturulmuş küçük bileşenlerin mekanik 

özelliklerini değerlendirme ile ilgili üç test yöntemi yayınladı. 

CEN / TS 17394-1, Tekstil ve tekstil ürünleri Bölüm 1: Çocuk kıyafetlerinin güvenliği-Bağlanmış bileşenlerin bebek kıyafetlerine 

bağlanma güvenliği – Şartname: Bu belge, bebekler giysilerinden ayrılan ve bastırmadan küçük parça silindiri içine tamamen 

giren düğmeler, çıtçıtlar, perçinler, payetler, taşlar (veya bu bileşenlerin parçaları) gibi, küçük parça olarak kabul edilen giysi 

bileşenlerinin tutturulma güvenliği için gereksinimleri sağlar. Bu küçük bileşenlerin giysilerden ayrılarak bebekler için boğulma, 

yutma, soluma (aspirasyon) veya gözlere, buruna veya kulaklara girme tehlikeleri oluşturduğu kabul edilir. 

CEN / TS 17394-3, Tekstil ve tekstil ürünleri - Bölüm 3: Çocuk giysilerinin güvenliği - Mekanik olarak uygulanan metal çıtçıt 

kapatıcıların bağlanma güvenliği - Test yöntemi: Bu belgede, eldivenler, şapkalar, eşarplar, çoraplar, kravatlar ve tekstil 

kemerleri de dahil olmak üzere, çocuk giyimine işlevsel ve dekoratif amaçlarla, mekanik olarak uygulanan, metal çıtcıt 

kapatıcıların bağlanma güvenliğine yönelik bir test yöntemi tanımlamaktadır. 

NOT: Kuşgözü ve perçinler bu yöntemle test edilemez, çünkü tekstil kumaşlarına tutturulan bileşenin bütünlüğü, kavrama 

testinde bozulur. Kuşgözü ve perçinler, CEN / TS 17394-4: 2021'de açıklandığı gibi değerlendirilir. 

Bu belgenin kapsamı, mekanik olarak uygulanan metal bileşenlerle sınırlıdır. Diğer giysi bileşenleri için standart geliştirme 

çalışmaları devam etmektedir. 

CEN/TS 17394-4, Tekstil ve tekstil ürünleri - Bölüm 4: Çocuk kıyafetlerinin güvenliği - Düğmeler ve mekanik olarak uygulanan 

metal çıtçıt kapatıcılar dışındaki bileşenlerin bağlanma güvenliği - Test yöntemi: Bu belgede açıklanan yöntem, test 

ekipmanı çenelerinde kavranamayacak kadar küçük olan veya bütünlüklerinin aşağıdaki nedenlerle bozulduğu etiketler, 

rozetler, payetler, yapay elmaslar, perçinler, halkalar ve metal olmayan çıtçıtlar da dahil olmak üzere diğer tüm bileşenlere 

uygulanabilir 

Performans gereksinimleri CEN / TS 17394-1: 2021'de verilmiştir. 

Metod, bileşenlerin bağlı kalıp kalmadığını değerlendirmek için son derece agresif bir yıkama yöntemidir. 

Özellikle, bu bileşenlerin giysiden ayrılmasının çocuklar için kazalara neden olabileceği giysiler için geçerlidir. 

 

Standart No Standart Adı Açıklamalar 

 

Çocuk kıyafetleri için 

düğme bağlanma 

güvenliği 

 

 

 

 

BS EN 17394-2:2020 / 

CEN/TS 17394-1:2021 

 

[36 aya kadar olan bebekler için] 

Fonksiyonel ve dekoratif, çakma ve durdurucu tip  düğmeler için 

geçerlidir. 

Düğmelerin ayrılma kuvveti;  

Boyutu ≥ 6 mm olan düğmelerde 70 N'dan ve 

Boyutu ≤3 mm ve <6 mm olan düğmelerde 50 N'den az olmamalıdır 

Ayrılmış düğme veya düğme parçasına, küçük parça testi yapılacaktır. 

Düğmenin dikiş ipliği, ipliğin serbest ucu çekildiğinde çözülmemeli ve 

düğmeyi serbest kalmamalıdır. 

 

 

 

Çocuk giysileri için  

mekanik olarak 

uygulanan metal  

çıtçıtların bağlantı 

güvenliği 

 

 

 

CEN/TS 17394-3:2021 / 

CEN/TS 17394-1:2021 

 

[36 aya kadar olan bebekler için] 

Fonksiyonel ve dekoratif, mekanik olarak uygulanan metal  çıtçıtların 

içindir. 

Ayrılma kuvveti;  

Boyutu ≥ 6 mm olan komponentlerde 70 N'dan ve 

Boyutu ≤3 mm ve <6 mm olan komponentlerde 50 N'den az olmamalıdır 

Ayrılmış komponent veya komponent parçasına, küçük parça testi 

yapılacaktır. 

Not: Kuşgözü ve perçinler test edilmez. 

 

Çocuk giysileri için  

Düğme ve cıtçıtlar 

dışındaki bileşenlerin 

bağlantı güvenliği 

 

 

CEN/TS 17394-4:2021 / 

CEN/TS 17394-1:2021 

 

 

Etiketler dahil diğer tüm bileşenlere uygulanabilir, rozetler, payetler, 

yapay elmaslar, perçinler, halkalar ve metal olmayan, kavranamayacak 

kadar küçük olan komponetlere uygulanır. 

Yıkama testinde bileşen ayrılmamalıdır. 

Ayrılmış bileşen veya bileşen parçası için Küçük Parça testine  testi 

yapılmalıdır. 

 

 

Çocuk Giysileri için 

Küçük Parça 

PD CEN/TR 16792:2014 

Annex H / 

CEN/TS 17394-1:2021 

Sec. 

3.10 

Düğme, bileşen veya bileşenin bir parçası bağlanma gücü veya yıkama 

dayanıklılığı, testlerinden her hangi birinden başarısız olursa, küçük bir 

parça testi uygulanacaktır. Küçük parçalar, bit kuvvet uygulanmadan  

küçük parça silindirine tamamen sığarsa ürün başarısız olur. 
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