
Hot water bottles Regulation 2008 

The mandatory standard for hot water bottles prescribes requirements for the 

design and construction, performance and labeling. 

Mandatory standard 

Trade Practices (Consumer Product Safety Standard) Hot Water Bottles 

Regulations 2008 sets out the mandatory requirements for hot water bottles. 

Key requirements 

These requirements provide an overview of the mandatory standard. Suppliers 

must not rely on this information as a complete guide to compliance. 

Performance 

Under the mandatory standard hot water bottles manufactured from rubber and 

PVC must meet performance requirements for: 

• structural integrity 

• stopper leakage 

• strength of seams 

• pressure resistance tests. 

Labelling 

The mandatory standard requires hot water bottles manufactured from rubber and 

PVC to provide warnings on bottle and packaging. Some of the warnings include: 

• 'Do not use boiling water'. 

• 'WARNING - HOT WATER BOTTLES CAN CAUSE BURNS.  AVOID 

PROLONGED DIRECT CONTACT WITH THE SKIN.' 

Testing 

While the mandatory standard includes some features you can visually check, it 

also specifies testing to ensure hot water bottles meet requirements for design, 

construction and performance. Suppliers need to organise testing through 

specialist laboratories. 
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Bản dịch tham khảo 

 

Quy định 2018 về bình nước nóng  

Tiêu chuẩn bắt buộc đối với bình nước nóng quy định các yêu cầu về thiết kế và 

cấu tạo, tính năng và nhãn mác. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

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

Bình nước nóng 2008 đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối với bình nước nóng. 

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn bắt buộc. Các  

phân phối không nên dựa vào thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân 

thủ. 

Hiệu suất 

Theo tiêu chuẩn bắt buộc, các bình nước nóng được sản xuất từ cao su và PVC 

phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng đối với: 

• tính toàn vẹn của cấu trúc 

• nút chặn rò rỉ 

• độ bền • kiểm tra khả năng chịu áp suất. 

Ghi nhãn 

Tiêu chuẩn bắt buộc yêu cầu các bình nước nóng được sản xuất từ cao su và PVC 

phải đưa ra các cảnh báo trên chai và bao bì. Một số cảnh báo bao gồm: 

• 'Không sử dụng nước sôi'. 

• 'CẢNH BÁO - BÌNH NƯỚC NÓNG CÓ THỂ GÂY BỎNG. TRÁNH 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI DA. ' 

Thử nghiệm 

Mặc dù tiêu chuẩn bắt buộc bao gồm một số tính năng bạn có thể kiểm tra bằng 

mắt thường, nhưng tiêu chuẩn này cũng quy định việc kiểm tra để đảm bảo bình 

nước nóng đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, cấu tạo và hiệu suất. Các nhà phân 

phối cần thực hiện việc thử nghiệm thông qua các phòng thí nghiệm chuyên môn. 

 


