
 

 اعالمیه ی سالمت محصول

 سطوح رویه ی اکریلیک استارون                                         نام 

با  شده سازی شبیه(: بندیقاب ) و مرکب مواد و کائوچو پالستیک، کاغذ، چوب،: طبقه بندی                       مشخصات محصول

 سازه های سنگی

                                       www.samsungstaron.com وبسایت:

 آدرس تولید کننده

   Samsung SDI Co., Ltd  6 . Centerpointe Dr. Suite #100  .  La Palma, CA 90623  

 Daniel Hong                                        تماس با

 TSمدیر                                         سمت   

 7177-795-800-1                                           تلفن 

 staron.us@samsung.com                                         ایمیل 

 لوسای از وسیعی طیفساخت شد که مواد را به خوبی برای می با اکریلیک از منفذ بدون و همگن ترکیبی: استارون وضیحات ت

 کند.،مسطح سازی و آماده می خانه داخلی فضای

ای فضهر گونه بتوانند ترکیبات وسیعی از رنگ ها و الگوها را برای مصرف کنندگان خاص و ریزبین، ارایه می دهد تا استارون، 

 کامل کنند.  با آن را دکور

ا ، شرکت همهمانی هااستفاده در و بهداشتی برای استارون اتنخابی ایده آل ، رنگارنگاز سطوح لطیف و خنثی تا رویه های سخت و 

  و محیط های خرده فروشی است.

 محیط بهبود برای دائما و بوده "Green Movement" سبز جنبش به متعهد ،Staron®، SDI سامسونگ شرکتکنندگان  تولید

فلزات سنگین و مواد شیمیایی سمی در تولید  هیچ یک ازهستند. تالش در به صورت دست نخورده و نگهداری طبیعت حفظ و زیست

رل ی کنت همه ی تامین کنندگان مواد خام استارون، تحت نظارت سرسختانه ی برنامهمواد استارون مورد استفاده قرار نگرفته است.

 کیفیت سامسونگ هستند.

 

 2015/10/16  انتشار تاریخ

 2018/10/16 انقضاء تاریخ

HPD URL 

 

HTTPS: //builder.hpd- 
collaborative.org/uploads/files/hpds 

/1179/3722-20151016184208.pdf 
 

 
      گواهینامه صدور مرجع

 

  اعالم شده 

 دوم طرف          
 

 سوم طرف         
 

 

http://www.samsungstaron.com/
http://www.samsungstaron.com/


 خالصهاعالم 

مورد   Pharosفاروس از استفادهسالمت با  خطرات هایهشدار به منظور در نظر گرفتنطبق درخواست،  محصول این محتوای

 بررسی قرار گرفت.

 باقیمانده اعالم 

 ( آل ایده) ام پی پی 100 گیری اندازه

 ppm 1000 مقدار گیری اندازه

 شیمی فرآیند توسط شده بینی پیش

 (ام پی پی 10000 و 1000) MSDS در که همانطور

 است نشده عالما

 ایرس

 خیر                   بله                عناصر برآورد شده ی بین المللی کامل اعالم

 خیر                     بله                               شده شناخته خطرات کامل اعالم

 نکات اعالن 

 

 از زیاد به کم آورده شده اند به ترتیب محتوا  محج از نظرمطالب 

 اعالم نشده ) مصالح سطوح رویه(

 

 خطرات

 ناشناخته - GreenScreenامتیاز  باالترین

 

 
 چندگانه 

 

 
 فیزیکی خطر 

 

 
 پستاندار 

 

 
 مولد 

 PBT 

 (مقاوم سمی باره زیست) 
 

 
 ناشناخته 

 

 
 زمین کره شدن گرم 

 

 
 چشم و پوست

 

 
 ریز درونغده  
 

 

 
 سرطان 

 

  
 ازن الیه تخریب 

 
 آبزیان سمیت 

 

 
 تنفسی 

 

 
 ژن جهش 

 

   
 زمین سمیت 

 

 
 عصبی 

 

 
 توسعه 

 

 

 



 

 (VOC )فرار آلی اتترکیب کلی محتوای

 

       بدون پاسخ                  (g/L) مصالح

       بدون پاسخ          ( (g/L) کننده تنظیم

 

  بدون پاسخ        خیر          بله         ؟می باشد VOCs فرار آلی اتترکیب از عاری های گاز شامل محصول این آیا

 بدون پاسخ        خیر        بله                       دارد؟ وجود فرار آلی اتترکیب از عاری های گازهای  رنگ ته آیا

 یادداشت ها 

 

 

 

 پذیرش+  ها گواهینامه

 بدون پاسخ           محتوای   (بود ومدارس کودکانمخصوص  قبال که) GreenGuard – Gold               فرار آلی ترکیب انتشار

 محصوالت – SCSبازیافتی  محتوا  گواهینامه                      بازیافتی محتوای

 

 

 

 رد گرفتن قرارمرتبط با  بهداشتی خطراتعمل هایی در مورد لدستورا وبوده  محصول محتوای شاملای  بیانیه صرفا HPD استاندارد

ارایه  محصول حیات این چرخهمتاثر از  محیطی زیست اثراتاز  یکامل ارزیابی گواهینامه  اینمواد ارائه می دهد.تک تک  معرض

همچنین  این گواهینامه.به شمار نمی رود محصول از استفاده با مرتبط خطرات از ارزیابیاین گواهینامه همچنین یک  نمی دهد. 

 هایین محصول در باقیمانده عنوان به که ساختفرایند ساخت  طول در شده ایجاد یا وبه کار رفته  مواد بالقوهبهداشتی  اثراتمتوجه 

 می شوند ندارد. ایجاد تخریب فرایندهای دیگر یا احتراق طول دری که موادعالوه بر این نظارتی بر  ،نمی شود ظاهر نمی گردند،

 یا و صدور تاریخ از پس سال سهبه مدت  مجموع در و هشد ایجاد استاندارد نسخهبرای پاسخ گویی به نیازهای ی بهداشت اعالمیه این

 .معتبر خواهد بود محصول محتویات درماهیتتغییر ایجاد از بعد ماه سه

 

 ادعاهای صحت. است سازگار HPD استاندارد از فعلی نسخه رایج ترینسالمت محصول با  اعالمیه این که کنید بررسی باید کاربران

می (وجود صورت در) گواهینامه صدور مرجع و گان کننده تولیدمتوجه  تنهاسالمت محصول  اعالمیه این در مطرح شده

" باز استاندارد"یک  HPD استاندارد. کند نمی تضمین ضمنی یا صریحبه صورت  ،این باره را  در ادعای هیچ HPDاتحادیه ی باشد.

 به آدرس بیشتر، اطالعات برای. است انتفاعی غیر سازمان یککه  ،شده مدیریت و توسعه HPDکه توسط اتحادیه ی  است

hpdcollaborative.org کنید مراجعه. 



 کمیت نزولی ترتیب به محتوا
قرار  ارزیابی مورد خطر،اولویت  لیست مرتبط با  بهداشتی هشدارهای برای بایدمعرفی اشان،  میزان از نظر صرف مواد تمام

 www.hpdcollaborative.org/hazardlists در توان می را سبز پرده معیار مورد در اطالعات و خطراولویت  لیست بگیرند.

 .است شده پیدا

GS :سبز پرده معیار GreenScreen ؛ RC :بازیافتی، محتوای PC :کننده، مصرف PI :مصرف پیش از رسیدن به دست) پسا تولید 

 نانو فناوری یا نانو مقیاس ذرات از متشکل: نانو دو؛ هر: BO ،(کننده

 نام   %وزن RC GS نانو نقش

 Aخطر  Aهشدار

 Bخطر Bهشدار

 Cخطر cهشدار

 Dخطر Dهشدار

 Eخطر Eهشدار

 اعالم نشده )مصالح سطوح رویه( ناشناخته N PI  100% سطوح رویه

 ناشناخته اعالم نشده 

 اب ملکول سه دارای شیمیایی ترکیب آلومینیوم ،(CAS # 9011-14-7) متاکریالت متیل پلی: نیز در ترکیب وجود دارندزیرمواد 

(CAS # 21645-51-2 )مواد رنگی و 
 مواد ،های واکنش داده شده رزینها و مونومر ازمتشکل ®  Staron استارون سامسونگمصالح سطوح رویه ی اکریلیک 

استارون موفق به دریافت  محصوالت. تولید می شوند بهداشتی سرویس وسینک  ورق، قالب دربوده و  یرنگ و معدنی،

انتشار با ویژگی  ساختمان داخلیبه خاطر تولید مصالح  GREENGUARD® GOLD و    ®GREENGUARDگواهینامه های 

 شده اند  پایین 
فیت کیباال بردن  برایتهیه شده و  ذرات انتشار و شیمیایی گیرانه ی  سخت معیارهای با مطابق محصوالت، کند می تضمین که

 بوده و کلیه ی نیازها در این زمینه را برآورده می کنند.مفید  ساختمان یداخل هوای

 

 مطلوبیت و نامه گواهی

: سوم ؛ذينفع گروه های  دیگر یا صنفی انجمن توسط شدن تأیید: دوم ؛ سازندهشخصی  اعالم : اول=  گواهینامه صدورمراحل 

 (.آل ایدهدر حالت ) گواهی مستقلگرفتن از صادر کننده ی 

 آزمون ها بر روی آن ها قابل اجرا است. که ساخت محل های =  اجرا قابل امکانات

 

  استادندارد یا گواهینامه  محل صدور گواهینامه یا آزمایشگاه
 
 
 
 
 مدل

تاریخ  آدرس الکترونیکی گواهینامه 
 انقضاء

 تاریخ صدور
 

 گروه صادر کننده 
 گواهینامه 

  امکانات کاربردی

 یادداشت ها 

 

 



 

   بدون پاسخ  
 
 

 محتوای گازهای آلی فرار 

     

 

 

 

    SCSگواهینامه ی مواد بازیافتی   SCSسرویس جهانی 
 
 
 

 محتوای بازیافتی

www.scsglobalservices.com/certified-green-
products-guide 

2016-07- 
31 

2015-08- 
01 

سومین طرف در 
صدور گواهینامه ی 
  مستقل

 همه ی موارد

 لطفآ برای آگاهی از آخرین آخبار در مورد گواهینامه از وبسایت دیدن فرمایید.

   
 
 
 سایر

     

 

 

 

 جانبی لوازم

 چسب، مانند) اندازی راه و نصب برای سازنده توسط شده توصیه یا و صمانت نامه نیاز مورد افزوده ی  محصوالت برای بخش این

 مشاهده برای مراحل اجرایی، تنظیم شده است. یا و کردن، تمیز نگهداری، برای یا و( کارخانهروکش های  یا و ها، دهنده اتصال

 .کنید مراجعه است، شده منتشر جداگانه طور به که  محصوالت بهداشتبیانیه  به محصوالت این کامل

 .تنظیم نگردیده است نصب فرآیند خطرات به رسیدگی به منظور بیانیه این: توجه

URL محصوالت بهداشت اعالمیهبرای  توصیه یا و نیاز مورد 

 دیگر های یادداشت یا/   شده توصیه یا و نیاز مورد زمانی شرایط

 نکات

 تولید در استفاده مورد خام موادکلیه ی  قرار نگرفته است. استفاده مورد® Staron تولید در سمی شیمیایی مواد یا سنگین فلزات هیچ

Staron ® خارجی/  داخلیفیلترهای  توسط مواد. قرار گرفته اند سامسونگ کیفیت کنترلسختگیرانه ی  برنامه  نظارتتحت RoHS 

مورد بازرسی قرار گرفته اند و ( USA ،آمریکا ملی بهداشت سازمان) NSF و( که استفاده از مواد خطرناک را محدود میکند)

 .سازگاری دارند محیطی زیست نیاز مورد استانداردهای با® Staron اتتولیداطمینان حاصل می کنند که 

     (بود ومدارس کودکانمخصوص  قبال که) GreenGuard GreenGuard – Goldموسسه ی زیست محیطی 
 
 

گازهای انتشار 
 آلی فرار

productguide.ulenvironment.com/ProductDetail.aspx? 
productID=4109&BrandID=487 

2016-09- 
18 

2007-09- 
18 

سومین طرف در 
صدور گواهینامه ی 
  مستقل

 همه ی موارد

  لطفآ برای آگاهی از آخرین آخبار در مورد گواهینامه از وبسایت دیدن فرمایید.


