Skład materiału produktów odzieżowych
Znaczenie informacji dotyczących materiału w przypadku produktów odzieżowych
Wyświetlanie informacji o składzie materiału na stronie ze szczegółami pomaga klientom w podjęciu decyzji zakupowych.
Rodzaj materiału, np. jedwab lub bawełna, pozwala klientom zawęzić wyszukiwanie na podstawie preferowanych materiałów
i odkrywać Twoje produkty.
W Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii tekstylia muszą być odpowiednio oznaczone. Odwiedź stronę pomocy, aby dowiedzieć
się więcej na temat tych wymagań.

•

•

62% Poliester, 34% Wełna , 2% Akryl, 2% Poliamid

68% Poliester, 31% Bawełna, 1% Elastan

Prawidłowe oznaczenia produktów odzieżowych
Skład materiału musi być podany w języku urzędowym odpowiednim dla danego sklepu Amazon.
Wartość procentowa każdego rodzaju materiału musi być podana przed nazwą materiału (np. 90% Bawełna, 10%
Jedwab).
✓ Tekstylia wykonane z kilku włókien muszą mieć podany typ materiału i zawartość procentową wszystkich włókien
składowych w kolejności malejącej, oddzielaną za pomocą przecinka (,).
✓ Suma wartości procentowych uwzględnionych w polu musi wynosić równo 100% (lub wielokrotności 100).
✓
✓

Szczegółowe informacje dotyczące atrybutu material_composition wraz z definicją i przykładami można znaleźć w
wytycznych w poniższej tabeli.
Wytyczne

Definicja

Przykłady poprawne i niepoprawne

Prawidłowe
wartości
materiału

Wszystkie wartości dotyczące materiału
powinny pochodzić tylko z listy prawidłowych
wartości (dostępnej poniżej).

✓


90% Bawełna, 10% Poliamid
90% Baw, 10% Włókno poliestrowe

Malejąca
kolejność
materiałów

Jeśli produkt jest wykonany z więcej niż jednego
materiału, powinny one być one podane w
kolejności malejącej według zawartości
procentowej danego materiału.

✓


70% Jedwab, 25% Poliester, 5% Len
5% Len, 25% Poliester, 70% Jedwab

Oddzielone
przecinkami

Materiały oddziela od siebie przecinek (,).

Język

Wszystkie wartości muszą być podane w języku
odpowiednim dla danego sklepu Amazon.

✓


✓


96% Poliamid, 4% Elastan
96% Poliamid 4% Elastan
96% Poliamid/4% Elastan
55% Poliester, 45% Len
55% Polyester, 45% Lin

Wytyczne

Definicja

Przykłady poprawne i niepoprawne

Odpowiednia
wielkość liter

Nazwa każdego materiału powinna zaczynać
się wielką literą, a po niej powinny być małe
litery.

✓


55% Poliamid, 45% Wełna
55% poliamid, 45% WEŁNA

Skrót

Należy używać pełnych nazw, a nie skrótów.

✓


55% Poliamid, 25% Bawełna, 20% Elastan
55% Pol, 25% Baw, 20% El

Odstępy

Przed symbolem „%” nie należy dodawać spacji,
a za symbolem „%” należy dodać jedną spację.

✓


96% Poliamid, 4% Elastan
96 % Poliamid, 4 % Elastan

Produkty z
podszewką

W przypadku więcej niż jednego składu
materiałów (np. produkty z podszewką) każdy
skład materiałów należy oddzielić średnikiem
(;) oraz nazwą warstwy, po której należy dodać
jej skład oraz dwukropek.

✓

Warstwa wierzchnia: 60% Bawełna, 40% Poliester;
Warstwa wewnętrzna: 96% Poliamid, 4% Elastan
Warstwa wierzchnia: 100% Bawełna; Podszewka:
100% Jedwab
60% Bawełna, 40% Poliester, 96% Poliamid, 4%
Elastan
100% Bawełna; Podszewka 100% Jedwab

✓



Poniższa tabela zawiera przykłady poprawnych nazw włókien tekstylnych. Należy pamiętać, że ten materiał ma charakter
informacyjny. Nie stanowi on porady prawnej. Zalecamy skonsultowanie się z doradcą prawnym w przypadku wszelkich
wątpliwości dotyczących praw i przepisów związanych z Twoim produktem.
Abaka
Angora
Elastodien
Jak
Kaszgor
Lyocell
Modal
Poliester
Polipropylen
Sierść angora
Sierść jaka
Sierść kozykaszmirskiej
Sierść wielbłąd
Sierść wydry
Wełna
Wełna bobra
Wełna kaszmir
Wełna lama
Wełna wigoń
Wigoń
Włókno fluorowe
Żarnowiec

Przykłady poprawnych wartości dla Amazon PL
Acetat
Akryl
Alginat
Aramid
Bawełna
Bóbr
Elastomultiester
Elastoolefina
Guanako
Janowiec
Jedwab
Juta
Kaszmir
Konopie
Lama
Maguey
Manila
Melamina
Moher
Nylon
Ostnica
Polietylen
Poliimid
Polikarbamid
Poliuretan
Ramia
Sierść alpaka
Sierść bóbr
Sierść bobra
Sierść guanako
Sierść kaszgor
Sierść kaszmir
Sierść kozyangorskiej
Sierść
Sierść lama
Sierść lamy
królikaangorskiego
Sierść wielbłąda
Sierść wigoń
Sierść wigonia
Sizal
Sunn
Triacetat
Wełna alpaka
Wełna alpaki
Wełna angora
Wełna guanako
Wełna jak
Wełna jaka
Wełna kozyangorskiej Wełna kozykaszgora
Wełna kozykaszmirskiej
Wełna lamy
Wełna wigonia
Winylal
Włókno kokosowe
(kokos)
Skóra

Wełna moher
Wełna wydra
Wiskoza
Włókno miedziowe

Wełna wielbłąd
Wełna wydry
Włókno białkowe
Włókno szklane

Alpaka
Elastan
Heneken
Kapok
Len
Modakryl
Poliamid
Polilaktyd
Sierść alpaki
Sierść jak
Sierść kozykaszgora
Sierść moher
Sierść wydra
Triwinylal
Wełna bóbr
Wełna kaszgor
Wełna
królikaangorskiego
Wełna wielbłąda
Wielbłąd
Włókno chlorowe
Wydra

Sztuczna skóra

Aby wyświetlić kody błędów dla rodzaju tkaniny produktów odzieżowych sprzedawanych w innych sklepach Amazon, kliknij
odpowiedni sklep poniżej:

UK

DE

FR

IT

ES

NL

SE

PL

CN
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Rodzaj tkaniny, z której wykonane są produkty
odzieżowe - Kody błędów
Wyczerpujące wyjaśnienia kodów błędów wraz z przykładami oznaczeń poprawnych i niepoprawnych znajdują się w poniższej tabeli:
NIEPRAWIDŁOWA STRUKTURA WARTOŚCI FABRIC_TYPE
Wartość [fabric_type] ma strukturę inną niż oczekiwana (sprawdź przecinki, spacje, wartości procentowe itd.).
✓ 100% Bawełna
• Bezpośrednio po wartości procentowej stoi znak procentu, po którym
✓ 90% Bawełna, 6% Poliamid, 4% Elastan
jest spacja i poprawna nazwa tkaniny napisana wielkimi literami.
✓ Warstwa zewnętrzna: 100% Bawełna;
• Nazwy poszczególnych włókien (poliamid, elastan) są oddzielone
Warstwa wewnętrzna: 96% Poliamid, 4%
przecinkami.
Elastan
• Po określeniu warstwy tkaniny (warstwa wewnętrzna, warstwa
zewnętrzna) stoi dwukropek, po którym jest spacja.
• Warstwy tkaniny (warstwa wewnętrzna, warstwa zewnętrzna) są
oddzielone średnikiem, po którym jest spacja.
NIEPRAWIDŁOWY FORMAT PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI MATERIAŁU FABRIC_TYPE
Wartość procentowa [nazwy włókna] nie powinna zawierać więcej niż 3 miejsca po przecinku.
✓ 55% Poliamid, 45% Wełna
• Nie używaj więcej niż 3 miejsc po przecinku - liczb dziesiętnych (np.
✓ 94.8% Poliamid, 5.2% Elastan
54.5%, 44.5%, 95.82% itd.).
BRAK WARTOŚCI PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI MATERIAŁU FABRIC_TYPE
Wartość [fabric_type] nie zawiera wartości procentowej.
✓ 100% Bawełna
• Zawsze podawaj zawartość procentową składu tkaniny (100%, 55% itd.).
✓ 55% Wiskoza, 45% Len
• Bezpośrednio po wartości procentowej stoi znak procentu, po którym
jest spacja i nazwa włókna napisana wielkimi literami.
NIEPRAWIDŁOWA KOLEJNOŚĆ MATERIAŁÓW FABRIC_TYPE
Tkaniny należy podawać w malejącej kolejności wartości procentowych.
✓ 70% Jedwab, 25% Wiskoza, 5% Len
• Wartości procentowe składu tkaniny należy wymieniać w kolejności
✓ 90% Poliester, 10% Poliamid
malejącej (od największej do najmniejszej).
NIEZGODNOŚĆ SUMY WARTOŚCI PROCENTOWYCH FABRIC_TYPE
Suma wartości procentowych składu każdej tkaniny lub w obrębie każdej warstwy nie wynosi 100%.
✓ 90% Bawełna, 6% Poliamid, 4% Elastan
• Upewnij się, że suma wartości procentowych jest równa 100%.
✓ Warstwa zewnętrzna: 60% Bawełna, 40%
• W przypadku wielu warstw upewnij się, że suma wartości procentowych
Poliester; Warstwa wewnętrzna: 96%
równa się wielokrotności 100%, tj. 200% w przypadku 2 warstw, 300% w
Poliamid, 4% Elastan
przypadku 3 warstw itd.).
NIEPRAWIDŁOWY MATERIAŁ FABRIC_TYPE
Użyta wartość [nazwy włókna] nie jest prawidłową wartością.
✓ 50% Bawełna, 20% Wełna, 30% Poliester
• Nie używaj skrótów nazw włókien (np. 55% Pa, 25% Ba, 20% Ea).
✓ 55% Poliamid, 25% Bawełna, 20% Elastan
• Nie stosuj długich opisów włókien (np. 50% Organiczna bawełna czesana
ring spun).
• Więcej szczegółów znajdziesz na liście prawidłowych wartości
obowiązujących w sklepach Amazon w UE w sekcji „Inne zasoby” poniżej.
Nazwa tkaniny nie powinna zawierać następujących znaków rozdzielających: „;”, „:”, „,” oraz „%” poza oczekiwaną strukturą.

Inne zasoby
Strona pomocy Seller Central
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