Tali Pengencang pada Pakaian Luar Atas
Anak‐Anak Harus Memenuhi ASTM F
1816
Pakaian Luar Atas
 Didefinisikan oleh CPSC sebagai pakaian seper
jaket, rompi ski, anoraks, dan baju kaos tebal
yang pada umumnya dipakai melapisi pakaian
lain.
 Termasuk pakaian luar ringan yang cocok dipakai
di iklim lebih panas.
 Tidak termasuk pakaian dalam, pakaian lapisan
dalam, celana pendek, pakaian renang, gaun dan
rok.
Tali di Kepala/Leher

 Tali dak boleh ada di daerah kap kepala dan
leher pada pakaian luar atas anak‐anak beruku‐
ran 2T sampai 12.
 Pakaian luar atas anak‐anak harus memakai pe‐
nutup alterna f seper kancing jepret, kancing
biasa, dan Velcro.
 Tali yang bisa meregang dan memendek sendiri
diperbolehkan dan diijinkan serta dikecualikan
dari persyaratan tali. Tali ini harus seluruhnya
dan otoma s tertarik ke dalam pakaian setelah
disesuaikan dan dilepas.
Tali Pinggang/Pantat

 Tali pada pinggang atau pantat dari pakaian luar
bawah ukuran 2T sampai 16 dak bisa lebih dari
75mm (3 inci) panjangnya diluar saluran tali.
 Kunci tali, simpul, toggle, atau tempelan lain
yang bisa berbahaya pada ujung tali dilarang.
 Tali yang berupa seutas tali panjang harus
dikencangkan atau dijahitkan pada pakaian agar
dak tertarik keluar dari lubangnya.
Beritahu pemasok tentang persyaratan ini dan jan‐
gan memproduksi pakaian luar atas dengan tali
pengencang untuk dikirimkan ke Amerika Serikat.

Hindari produksi pakaian anak‐anak yang
akan ditolak masuk atau ditarik kembali di
Amerika Serikat

Komisi Keselamatan
Produk Konsumen
A.S.

 Cek proto p pakaian sebelum produksi agar sesuai
semua standar yang berlaku, meskipun desain itu
berasal dari impor r dan pengecer A.S. Buat modifi‐
kasi untuk disain yang salah guna memenuhi standar
A.S.
 Pengujian Oleh Fihak Ke ga
 Ser fikasi Produk Anak‐Anak
 Persyaratan Kemudahan Terbakar untuk Paka‐
ian Umum
 Persyaratan Kemudahan Terbakar untuk Paka‐
ian Tidur Anak‐Anak
 Persyaratan Muatan Timah
 Persyaratan Timah pada Permukaan Cat
 Persyaratan Phthalates
 Persyaratan Tali pada Pakaian Luar Atas Anak‐
Anak

Persyaratan Pakaian Anak‐
Anak di Amerika Serikat

 Informasi pelacakan diwajibkan untuk semua paka‐
ian anak‐anak. Informasi ini harus permanen. Label
gantung dan label tempel dak permanen.
 Kenali mata rantai pemasok dan beritahu pemasok
Anda tentang persyaratan teknis dan tuntutan Anda.
 SEMUA produk yang ada cacatnya dan bisa berbaha‐
ya bagi konsumen atau menimbulkan risiko cedera
atau kema an harus dilaporkan kepada CPSC segera
oleh impor r atau pengecer berdasarkan hukum A.S.

Ini adalah ringkasan sederhana yang menggarisbawahi
beberapa persyaratan dan standar pakaian anak‐anak
serta dak menggan kan persyaratan dalam hukum
dan regulasi A.S. yang berlaku. Ringkasan ini dak
memuat semua perincian dalam persyaratan itu.
Mengaculah pada regulasi dan persyaratan itu di situs
CPSC www.cpsc.gov. Ikh sar ini belum di njau atau
disetujui oleh Komisi.
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Persyaratan Umum untuk Pakaian Anak
‐Anak di Amerika Serikat
Pengujian dan Ser fikasi
 Pengujian dan ser fikasi oleh sebuah la‐
boratorium fihak ke ga yang diakui CPSC
diwajibkan untuk semua persyaratan yang
berlaku, termasuk kemudahan terbakar,
mah dan phthalates.
 Produsen dan impor r produk anak‐anak
harus diser fikasi dalam sebuah Ser fikat
Produk Anak‐Anak (CPC) bahwa produknya
mematuhi semua persyaratan yang berla‐
ku.

Benda Kecil pada Pakaian Anak‐Anak

Persyaratan Kemudahan Terbakar untuk
Pakaian Berdasarkan UU Kain Mudah
Terbakar (FFA)
Semua pakaian dan teks l harus patuh pada
16 C.F.R. Bagian 1610.
Pengecualian termasuk:
 Beberapa jenis topi, sarung tangan, dan kaos
kaki
 Kain tertentu, karena konstruksinya, berat
kainnya atau muatan seratnya. Pengecua‐
lian ini adalah untuk kain permukaan biasa
terlepas dari muatan seratnya yang beratnya
paling sedikit 2,6 ounces per yard persegi
DAN kain dengan permukaan serat biasa
atau naik terlepas dari beratnya yang dibuat
seluruhnya atau gabungan jenis serat terten‐
tu, misalnya polyester, nilon, lihat § 1610.1
(d).
Kain teks l yang dilarang termasuk:
 Kain kelas 3 yang terbakar cepat dan intens

 Kain dan kancing dikecualikan dari per‐

syaratan uji benda kecil.
 Kancing harus dipasang secara kencang.
 Kancing yang lepas akibat pemasangan dan
kendali kualitas buruk bisa jadi ancaman
tercekik atau cacad. Laporkan ini segera
sebagai bahaya yang mungkin kepada
CPSC.
 Komisi Perdagangan Federal (FTC) punya
hukum pemasangan label untuk pakaian.
Hubungi FTC di www. c.gov.

dilarang dan dak boleh dipakai untuk paka‐
ian. Beberapa jenis rayon atau sutera, rayon
chenille, beberapa kain permukaan naik dil‐
arang. Lihat 16 C.F.R. Bagian 1610 untuk
perincian lengkap.
 Pakaian dur anak‐
anak harus patuh dengan
persyaratan ketat dalam
16 C.F.R. Bagian
1615/1616. Persyaratan
ini ditegakkan secara ketat dan melipu
gaun malam, piama, jubah dan pakaian
relaks ukuran diatas 9 bulan sampai ukuran
14.
 CPSC akan menegakkan hukum berdasarkan
maksud atau kemungkinan penggunaan pa‐
kaian. Pemasangan label “ dak dimak‐
sudkan untuk pakaian dur” TIDAK akan
secara otoma s mengecualikan pakaian ini

Persyaratan Timah dan Phthalate
untuk pakaian Anak‐Anak
Persyaratan Batas Timah
 Muatan mah total pada bagian pakaian anak
‐anak (misalnya, kancing, ritsle ng dan snap,
serta pengencang lain) dak boleh diatas 100
ppm.
 Cat dan lapisan permukaan lain, termasuk
pencetakan screen dan cat dan lapisan pada
snap dan ritsle ng dikenakan larangan pada
mah dalam cat dan lapisan permukaan serta
dak boleh lewat 90 ppm.
 Harus diuji konformitasnya oleh sebuah labor‐
atorium fihak ke ga yang diakreditasi dan
diakui oleh CPSC.
Pengecualian dari uji muatan mah:
 Teks l celup atau bukan celup dan benang
non‐metalik ditetapkan dak melewa batas
mah dan dak diwajibkan untuk diuji oleh
fihak ke ga.
Pengecualian ini dak berlaku pada bagian lain
dari pakaian seper benang metalik dan dekorasi
dan pengencang (snap dan ritsle ng) terbuat
dari logam, plas k, vinil, kristal, dan kulit berlapis
yang kemungkinan mengandung mah. Ini
harus diuji oleh sebuah laboratorium fihak ke ga
yang diakui oleh CPSC, kalau dipakai pada
pakaian anak‐anak.
Persyratan Phthalates
 Pakaian dur anak‐anak dibawah usia 3
dengan bagian berplas k atau alih cetak/
termal tertentu harus memenuhi persyaratan
phthalate.
Untuk informasi selanjutnya tentang persyaratan
pakaian anak‐anak:
http://www.cpsc.gov/en/Regulations-Laws-Standards/CPSIA/The-Consumer-Product-SafetyImprovement-Act/

