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Các điều kiện yêu cầu của Canada
đối với các hàng vải dệt

• Rủi ro dễ bắt lửa

• Rủi ro về hoá chất

• Các vấn đề khác
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RỦI RO DỄ BẮT LỬA
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Rủi ro dễ bắt lửa
Quần áo ngủ trẻ em (kích thước tới 14X)

– Quy định về Quần áo ngủ Trẻ em 

Nôi: Cribs, cradles và bassinets 
– Quy định về Nôi trẻ em

Cũi cho trẻ em

– Quy định về cũi cho trẻ em chơi

Cổng ngăn và hàng rào có thể mở rộng 
được để các em chơi

– Quy định về Cổng ngăn và Hàng rào có thể 
mở rộng được

Búp bê, đồ chơi nhồi bông và đồ chơi mềm

– Quy định về đồ chơi
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Rủi ro dễ bắt lửa (2)

Lều
– Quy định về Lều

Thảm và thảm nhỏ
– Quy định về các loại thảm

Nệm
– Quy định về Nệm

Chăn gối, khăn trải giường + các loại 
hàng vải dệt

– Quy định về hàng Vải dệt có thể Bắt lửa
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Quy định về hàng vải dệt 
có thể bắt lửa

Áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng có sợi dệt 
như:

• Hàng vải(bán theo thước)) 
• Màn,trướng
• Quần áo (ngoài quần áo ngủ cho trẻ em)
• Chăn gối, khăn trải giường 

“Sợi dệt” là các vật thiên nhiên hay chế tạo có thể làm thành sợi 
hay vải và, không giới hạn tính cách tổng quát nói trên, bao gồm 
cả tóc người, kapok, lông vũ và lông tơ, lông súc vật (hair và fur) 
đã lấy ra khỏi da súc vật. (Luật Gắn Nhãn hiệu Hàng dệt -Textile 
Labelling Act)
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Phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm: Tiêu chuẩn của 
Hội đồng Tiêu chuẩn Canada
CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5 về 
Phương pháp thử Sợi dệt -
Thử góc 45˚ – Bén lửa trong 
một giây, được tu chính theo 
thời gian

Cho các sản phẩm sợi dệt, Chăn gối, khăn trải giường, 
Quần áo ngủ trẻ em bó sát mình:
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Yêu cầu về thời gian lửa lan
Cho các Sản phẩm sợi dệt, Chăn gối, khăn trải giường, Quần áo ngủ 
trẻ em bó sát mình:

Sản phẩm sợi dệt
• >3.5 giây nếu sản phẩm không có sợi trên mặt

• >4 giây nếu sản phẩm có sợi trên mặt và có dấu hiệu bén lửa hoặc quăn
lại ở chân sợi (nghĩa là cháy ở gốc)

Chăn gối, khăn trải giường
• >7 giây nếu sản phẩm không có sợi trên mặt HOẶC nếu có sợi trên mặt 

và có dấu hiệu bén lửa hoặc quăn lại ở chân sợi (nghĩa là cháy ở gốc)

Quần áo ngủ trẻ em bó sát mình
• >7 giây nếu sản phẩm có hoặc không có sợi trên mặt VÀ dù cháy hay 

không cháy ở gốc
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Quy định về Quần áo ngủ trẻ em
• Quần áo ngủ trẻ em: Hướng dẫn về Yêu cầu Bắt lửa giải thích yêu cầu 

về quần áo ngủ theo Quy định về Quần áo ngủ trẻ em

• Bất cứ quần áo nào trẻ em có thể mặc khi ngủ hay khi chuần 
bị đi ngủ đều được coi là quần áo ngủ trẻ em, dù không có 
nhãn hiệu là quần áo ngủ.

• Quần áo ngủ trẻ em bó sát người: bất cứ quần áo ngủ trẻ em 
có kích thước lên tới và bao gồm kích thước 14X không kể tới 
loại quần áo ngủ trẻ em không bó sát người

• kể cả quần áo ngủ cho trẻ em nhỏ nặng tới 7kg, quần áo ngủ dùng trong bệnh 
viện, quần áo pyjamas kiểu polo và áo ngủ liền vớ (sleepers)

• Quần áo ngủ trẻ em không bó sát người: quần áo ngủ trẻ em  kiểu
nightgowns, nightshirts, dressing gowns, bathrobes, housecoats, robes, 
pyjamas và baby-doll pyjamas có kích thước lên tới và bao gồm kích thước 
14X, 

• không bao gồm quần áo ngủ trẻ em bó sát người 
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Quần áo ngủ trẻ em bó sát người

• Quần áo ngủ trẻ em bó sát người làm bằng các vật liệu sau 
đây phải theo quy định: 
• cotton, cotton/polyester blends, polyester, acrylic, nylon, silk, rayon, acetate

• Quần áo ngủ trẻ em bó sát người không đúng tiêu chuẩn về 
kích thước và kiểu ấn định trong Hướng dẫn về Yêu cầu Bắt 
lửa đối với Quần áo ngủ cho Trẻ em phải tuân theo yêu cầu 
bắt lửa cho quần áo ngủ trẻ em không bó sát người.

Đúng quy định luôn luôn phải được xác định bằng thử nghiệm
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Phương pháp thử 

Quần áo ngủ trẻ em không 
bó sát người

Thử nghiệm: Thử chống lửa  
(Vertical Char Test) trong Danh 
sách I của Quy định về quần áo 
ngủ trẻ em 
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Quần áo ngủ trẻ em 
không bó sát người

• Quần áo ngủ trẻ em không bó sát người có thể dễ chạm vào các nguồn bắt lửa 
như bộ phận gây nóng trong lò, nến, diêm (quẹt) hơn là quần áo ngủ trẻ em bó 
sát người. Một khi bốc cháy quần áo ngủ không bó sát có thể cháy nhanh và 
gây phỏng nặng cho phần lớn thân thể trẻ em, khiến cho bị sốc và đôi khi bị 
thiệt mạng. 

Yêu cầu về char length:
• Char length trung bình cho 5 mẫu không được quá 178mm

• Chỉ một mẫu có thể có char length dài bằng tất cả chiều dài của mẫu (254 mm)

• Loại vải có thể theo đúng quy định100% polyester, 100% nylon, polyester/nylon 
blends. 

Đúng quy định luôn luôn phải được xác định bằng thử nghiệm
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Quần áo ngủ trẻ em không bó sát người 
(Áo dài ngủ bằng vải bông) 

Bắt đầu 30 giây 60 giây 90 giây 120 giây Chấm dứt
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Quần áo ngủ trẻ em bó sát người 
(Polo Pyjamas bằng vải bông )

Bắt đầu 30 giây Chấm dứt
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Các vấn đề về chấp hành
Thử nghiệm mới đây của Bộ Y tế Canada cho thấy 
1/3 mẫu không đạt yêu cầu
• Quần áo ngủ trẻ em:

• Quần áo ngủ trẻ em bó sát người không đạt yêu cầu về kích 
thước ghi trong Hướng dẫn
• Cần phải thử nghiệm chặt chẽ hơn theo yêu cầu đối với 

quần áo ngủ không bó sát người

• Lông chim marabou và các loại lông vũ khác:
• Trong các trang phục Halloween, lông boa khăn quàng cổ, áo 

nội y phụ nữ và cây Nô-en: không đạt yêu cầu bắt lửa
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Các Sản phẩm khác
Nệm
• CAN/CGSB-4.2 No.27.7-2013 (Thử nghiệm với thuốc lá)

– Hàng chẩy và thành than + tiếp tục cháy

Lều
• CPAI-84 (1995)

– Yêu cầu bắt lửa của các vật liệu trải trên mặt đất + trên tường và trên nóc
– Không miễn trừ

• Gắn Nhãn hiệu

Thảm và thảm nhỏ
• CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-2015 (methenamine viên chất cháy)
• CAN/CGSB-4.2 No. 30.2-M90 (làm sạch chất làm chậm cháy FR, nếu có)
• CAN/CGSB-4.155-M88 (kế hoạch lấy mẫu; tiêu chuẩn đạt/không đạt)

Búp bê, đồ chơi nhồi bông và đồ chơi mềm
• Đoạn 32 và Danh sách 5-7 của Quy định về Đồ chơi
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RỦI RO VỀ HÓA CHẤT
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Rủi Ro về Hóa Chất

• Yêu cầu để  đáp ứng rủi ro về hóa chất trong 
một số sản phẩm vải dệt:
– Quy định về Sản phẩm Tiêu thụ có chất chì (tiếp 

súc với miệng)
– Quy định về Phthalates 
– Quy định về Quần áo ngủ Trẻ em 
– Quy định về Cổng ngăn và Hàng rào có thể Mở 

rộng được
– Quy định về Cũi cho trẻ em chơi
– Quy định về Đồ chơi
– Quy định về các Chất phủ Bề mặt ngoài
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Rủi ro về Hóa chất (2)

• Chì (90 mg/kg giới hạn tổng cộng): 
– Sơn trên các hàng vải dệt cho trẻ em (vải, khóa kéo, 

khuy bấm, v.v.).) 
– Bất cứ sản phẩm nào có thể tiếp súc với miệng khi dùng 

thông thường

• Phthalates (1,000 mg/kg giới hạn đối với DEHP, 
DBP, BBP, DINP, DIDP or DNOP):  
– Vinyl trong các vật dụng săn sóc trẻ (cho trẻ em < 4 tuổi)
– Vinyl trong các đồ chơi (cho trẻ em < 14 tuổi)
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Chất làm chậm cháy (FR)
Quần áo ngủ trẻ em 
FR không nhất thiết phải theo đúng yêu cầu về dễ bắt lửa

- Có thể đạt tiêu chuẩn bằng cách lựa loại vải và kiểu thích hợp theo 
các Hướng dẫn về Quần áo ngủ Trẻ em: Yêu cầu về Vật liệu dễ Bắt 
lửa

• FR phải không có chất độc
• Quần áo ngủ có chất FR phải dùng nhãn hiệu không phai mờ 

có ghi rõ dùng FR và chỉ dẫn về cách bảo quản
Tất cả hàng may mặc

•TRIS (Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate) cấm dùng trong đồ 
may mặc (khoản 10 trong Danh sách 2 của CCPSA)
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Rủi ro bị siết cổ
và bị lôi kéo

Dây buộc ở phần trên của áo khoác ngoài của trẻ em
Phần trên của áo khoác ngoài của trẻ em có kích thước từ Sơ sinh tới số 
12 không được có giây buộc trong vùng mũ chùm và vùng cổ.

• Theo ASTM F1816-97, giây buộc ở ngang eo và vùng đáy của phần 
trên của áo khoác ngoài của trẻ em có kích thước từ 2T tới 16 phải:

a) không dài quá 75mm ở ngoài chỗ luồn giây khi áo được mở ra hết 
chiều ngang;

b) không có nút toggle, nút thắt hay các vật vướng mắc gì ở hai đầu 
giây; và

c) được bartacked (tức là khâu vào qua sợi giây kéo và chỗ luồn giây, 
thường vào đoạn giữa phía sau của đường luồn giây), nếu giây kéo là 
sợi giây liên tục.
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Các điều cần xem xét khác
• Các khiếu nại về các khuyết điểm trong 

sản phẩm vải sợi:
– Các phần bị sút ra (khuy bấm, khuy, khóa

kéo, giây khóa kéo, v.v.) trong các sản
phẩm cho trẻ em → rủi ro bị hóc

– các mũi nhọn sắc trong các phần bị
vỡ → rủi ro bị cắt

– chỉ không cắt tỉa và sút chỉ → rủi ro bị ngạt thở
– kim gẫy và lưỡi dao nằm trong sản phẩm → rủi ro 

bị cắt

• Ghi nhãn thành phần vải sợi
• Luật Ghi Nhãn vải sợi
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Các điểm chính để tuân thủ 

• Cần hiểu rõ về các yêu cầu liên quan tới tính bắt lửa đối với các sản 
phẩm của quý vị. Đọc các quy định và các hướng dẫn liên hệ.

• Để bảo đảm là sản phẩm của quý vị đạt yêu cầu về tính bắt lửa trước 
khi xuất khẩu sang Canada bằng cách chính quý vị thuê thử nghiệm 
hay đòi nhà sản xuất cung cấp kết quả thử nghiệm theo yêu cầu.

• Bảo đảm là thử nghiệm đã được thực hiện bằng một cơ sở thử 
nghiệm vải sợi được công nhận theo đúng với phương pháp thử 
nghiệm được yêu cầu.

• Tuy không bắt buộc nhưng lý tưởng ra quý vị nên cung cấp cho các 
nhà nhập khẩu Canada một bản kết quả thử nghiệm để chứng minh 
là đã tuân thủ các yêu cầu về các chất dễ cháy. 
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Các điểm khác nhau chính

Tổng quát
• Nói chung có các điều cấm đối với tất cả các sản phẩm tiêu thụ có thể nguy 

hiểm cho sức khỏe và an toàn 
• Yêu cầu ghi nhãn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp

Quần áo ngủ trẻ em
• Tại Canada các yêu cầu về các chất không truyền  lửa rất khắt khe (thực ra 

là cấm hoàn toàn) nhưng tại Hoa kỳ không yêu cầu dùng các chất không 
dẫn lửa, các tiêu chuẩn dựa trên thành tích đã thực hiện được.

• Tại Canada những yêu cầu về thử nghiệm không khắt khe bằng Hoa Kỳ đối 
với các quần áo ngủ cho trẻ em. Kích thước cho tới 6 tháng tại Canada 
thay vì là tới 9 tháng tại Hoa Kỳ.

Lều
• Bắt buộc tại Canada nhưng không bắt buộc tại Mỹ.
• Tuân thủ theo đạo luật CPAI-84 không có nghĩa là tuân thủ theo các Quy 

định về Lều tại Canada
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Các điểm khác nhau chính

Thảm và Thảm nhỏ
• Yêu cầu của Canada áp dụng cho tất cả các loại thảm trải trong nhà và ngoài

trời. Yêu cầu của Hoa Kỳ chỉ áp dụng cho các sản phẩm dùng trong nhà
• Các số mẫu để thử khác nhau và các tiêu chuẩn chấp thuận hay không chấp 

thuận khác nhau

Nệm
• Thử nghiệm về cháy do thuốc lá khắt khe hơn tại Canada 
• Canada không dùng thử nghiệm có ngọn lửa
• Các miếng nệm dành cho giường và nệm dành cho nôi có quy định khác nhau 

tại Canada còn tại Mỹ các loại nệm này đều bao gồm trong các yêu cầu được 
áp dụng cho các sản phẩm liên hê.

Sản phẩm chăn gối 
• Canada có yêu cầu cho tất cả các loại sản phẩm dùng làm chăn gối
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Tài liệu tham khảo

Luật An toàn cho các Sản phẩm Tiêu thụ và các Quy 
định của Canada
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/index.html

Hướng dẫn cho ngành sản xuất: 
- Vấn đề Bắt Lửa đối với các Sản phẩm Vải sợi tại 

Canada
- Quần áo ngủ cho trẻ em: Hướng dẫn về các Yêu 

cầu về Bắt Lửa
- Dây buộc cho Phần trên các Áo mặc ngoài của

Trẻ em
Xin một bản tại CPS-SPC@hc-sc.gc.ca
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Tài liệu tham khảo
Muốn nhận được các tài liệu cập nhật (ListServ) về 
Đạo luật An toàn cho các Sản phẩm Tiêu thụ của 
Canada bằng email xin vào trang mạng này
http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-
lcspc/_subscribe-abonnement/index-eng.php

Luật về Dán nhãn các Sản phẩm Dệt, Các Quy định 
về Dán nhãn và Quảng cáo các Sản phẩm Dệt, 
Hướng dẫn về Luật về Dán nhãn và các Quy định
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/eng/h_02575.html

Kế hoạch Quản lý các Hóa chất 
http://www.chemicalsubstances.gc.ca

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/_subscribe-abonnement/index-eng.php
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_02575.html
http://www.chemicalsubstances.gc.ca/
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CÁM ƠN QUÝ VỊ
Chương trình An toàn cho 
Sản phẩm Tiêu thụ
cps-spc@hc-sc.gc.caHealth Canada

http://www.healthycanadians.gc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php

mailto:cps-spc@hc-sc.gc.ca
http://www.healthycanadians.gc.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php
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