
Trade Practices (Consumer Product Safety Standard - Corded Internal 

Window Coverings) Regulations 2010 

Blinds, curtains and window fittings 

This mandatory standard applies to internal blinds, curtains and some window 

fittings (corded internal window coverings) supplied after 30 December 2010. 

1. About curtains, blinds and window fittings 

2. Mandatory standard 

3. Key requirements 

4. Related resources 

About curtains, blinds and window fittings 

Corded internal window coverings are window coverings that can be used inside 

a building and are either: 

• window coverings, such as curtains or blinds with a cord 

• fittings used with a window covering, such as a traverse rod or track. 

The mandatory standard prescribes requirements for the labelling of the product 

and packaging. 

The mandatory standard that deals with the installation services of window 

coverings was created on 28 March 2014 and came into effect on 1 January 2015. 

Mandatory standard 

The Trade Practices (Consumer Product Safety Standard - Corded Internal 

Window Coverings) Regulations 2010 sets out the mandatory requirements for 

corded internal window coverings. 

The mandatory standard applies to all corded internal window coverings supplied 

from 30 December 2010. 

For complete information about the mandatory requirements for corded internal 

window coverings installation services, it is recommended that you read 

the Competition and Consumer (Corded Internal Window Coverings) Safety 

Standard 2014. The information in this standard is essential to ensure you and 
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your business complies with the requirements of this mandatory standard from 1 

January 2015. 

Key requirements 

These requirements aim to give suppliers a general idea of what is required by the 

mandatory standard. Suppliers must not rely on this information as a complete 

guide to compliance. 

Installation 

The corded internal window covering must be installed in a way that ensures a 

loose cord cannot form a loop 220 mm or longer at or less than 1,600 mm above 

floor level. 

The corded internal window covering must be also be installed in accordance 

with the installation instructions on any retail packaging for the covering 

A cleat used to secure a cord must be installed at least 1,600 mm above floor 

level. 

Labelling 

A person installing a corded internal window covering must attach a label to it 

containing the name and contact details of the person or company responsible for 

the installation and must not remove any warning label or swing tag supplied with 

the corded internal window covering. 

  



Bản dịch tham khảo 

Quy định về Thực hành Thương mại năm 2010 (Tiêu chuẩn An toàn Sản 

phẩm Tiêu dùng – Rèm cửa sổ có dây bên trong)  

Màn, rèm và phụ kiện cửa sổ 

Tiêu chuẩn bắt buộc này áp dụng cho rèm bên trong, rèm cửa và một số phụ kiện 

cửa sổ (tấm phủ cửa sổ bên trong có dây) được quy định sau ngày 30 tháng 12 

năm 2010. 

Về rèm, rèm và phụ kiện cửa sổ 

Tấm phủ cửa sổ bên trong có dây là tấm phủ cửa sổ có thể được sử dụng bên 

trong một tòa nhà và là: 

• tấm phủ cửa sổ, chẳng hạn như rèm hoặc rèm có dây 

• phụ kiện được sử dụng với tấm che cửa sổ, chẳng hạn như thanh ngang hoặc 

rãnh. 

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn sản phẩm và bao 

bì. 

Tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến dịch vụ lắp đặt tấm phủ cửa sổ được xây dựng 

vào ngày 28 tháng 3 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

Quy định Thực hành Thương mại (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu dùng - 

Lớp phủ Cửa sổ Bên trong Có Dây) Quy định năm 2010 đặt ra các yêu cầu bắt 

buộc đối với các Lớp phủ Cửa sổ Bên trong có Dây. 

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho tất cả các tấm phủ cửa sổ bên trong có dây được 

quy định từ ngày 30 tháng 12 năm 2010. 

Để có thông tin đầy đủ về các yêu cầu bắt buộc đối với dịch vụ lắp đặt tấm phủ 

cửa sổ bên trong có dây, bạn nên đọc Tiêu chuẩn An toàn Cạnh tranh và Người 

tiêu dùng (Màn che cửa sổ bên trong có dây) 2014. Thông tin trong tiêu chuẩn 

này là cần thiết để đảm bảo bạn và doanh nghiệp của bạn tuân thủ các yêu cầu của 

tiêu chuẩn bắt buộc này từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. 



Yêu cầu chính 

Các yêu cầu này nhằm cung cấp cho các nhà phân phối một ý tưởng chung về 

những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà phân phối không nên coi 

thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Lắp đặt 

Tấm che cửa sổ bên trong có dây phải được lắp đặt theo cách đảm bảo dây lỏng 

không thể tạo thành vòng 220 mm hoặc dài hơn ở hoặc thấp hơn 1.600 mm so với 

mặt sàn. 

Tấm che cửa sổ bên trong có dây cũng phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt 

trên bất kỳ bao bì bán lẻ nào cho tấm che 

Một khóa dùng để cố định dây phải được lắp đặt cao hơn mặt sàn ít nhất 1.600 

mm. 

Ghi nhãn 

Người lắp đặt tấm che cửa sổ bên trong có dây phải đính kèm nhãn có tên và chi 

tiết liên hệ của người hoặc công ty chịu trách nhiệm lắp đặt và không được tháo 

bất kỳ nhãn cảnh báo hoặc thẻ xoay nào được cung cấp cùng với tấm che cửa sổ 

bên trong có dây. 

 

 


