נובמבר2011 ,
לכבוד:
יבואני סבון תמרוקים
א.ג.נ
הנדון :עדכון בנוגע לשחרור סבוני תמרוקים ע"פ ת"י 042
שלום רב,
במטרה להביא לשיפור השירות בנוגע לבדיקת סבון תמרוקים ע"פ ת"י  ,240ברצוננו להביא לידיעתכם את
ההכנות שעליכם לערוך על מנת שתוכלו לקבל אישורים במהירות האפשרית .חשוב לציין שהשינויים המפורטים
בהמשך ייכנסו לתוקף החל מ .1.1.2012 -עד מועד זה מומלץ להעירך בהתאם להנחיות הנ"ל.
כידוע לכם ,התקן הישראלי ת"י  240חל על סבון תמרוקים מוצק ,על בסיס חומצות שומן בלבד.
על הטובין הנ"ל חל תקן רשמי חלקי ,כלומר חלק מסעיפי התקן הינם רשמיים .סעיפי התקן הרשמיים ;1.4
 2.5.4 ;2.4.5חייבים להיבדק ע"י המכון לצורך קבלת אישור ת"ר" .אישור ת"ר" ,הינו אישור המכון על עמידה
בתנאי השחרור שקבע לטובין הממונה על התקינה.
לצורך שחרור הסבונים הנכם מתבקשים להגיש את טופס הבקשה בפרוט כל דגם של סבון וכמותו וזאת בשורה
נפרדת בהתאם למסמכי היצרן /הספק .כל דגם מאופיין כסבון אשר מיוצר ע"י יצרן אחד ,במקום ייצור אחד ,בעל
הרכב כימי זהה ושם מסחרי זהה ,הממוין לאותה קבוצה (לפי סעיף  1.4שבת"י .)240
במידה וקיימת במשלוח משפחת דגמים בעלי הרכב כימי זהה ,בעלי שוני בצורה ,בגוון או בריח בלבד ,יש לספק
הצהרה מהיצרן המעידה על היותם משפחה .במקרה זה ייבדק סבון אחד בלבד (דגם מייצג) מתוך משפחת דגמים
אלו.
הטובין שחל עליו ת"י  240מסווגים תחת קבוצת דוייטש -2ב (בהתאם לאמור בהוראת הממונה על התקינה).
בעבור שחרור מוצרים אלו נדרשת בדיקת דגם הכוללת את סעיפי התקן הרשמיים אחת לשנה ללא ביצוע בדיקות
חלקיות למשלוחים הסדירים .לכן ,עבור משלוח סדיר שיש לו תעודת דגם בתוקף ,נבקשכם לצרף תצהיר ,חתום
ע"י עו"ד ומסמך המאמת ההצהרה בדבר התאמת הטובין לדגם שנבדק ו/אושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/
דגם ,נלווים לכל בקשה לשחרור טובין (ראו נוהל מת"י  .)401במידה ואינכם מעוניינים להגיש מסמכים אלו ,יש
להגיש בקשה להעברה לקבוצה  .1במקרה זה משטר הבדיקות יכלול בנוסף לבדיקת דגם ,בדיקות חלקיות
למשלוחים הסדירים כאשר הבדיקות הנ"ל כרוכות בתשלום.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למרכז המידע ליבואן של המעבדה לכימיה וטקסטיל בטלפון .03-6465136
בברכה,

ד"ר רותי ארדי
ראש ענף כימיה ומזון
העתק :מר יוסי טמלר -איגוד לשכות המסחר
מר יעקב וכטל -מנהל אגף תעשיה ומשנה למנכ"ל
הגב' דליה ירום -ראש המעבדה לכימיה וטקסטיל
מר ינון אבנית -מנהל מרכז שירות ליבואנים של המעבדה לכימיה וטקסטיל
מר אלי ליצ'מן – מ"מ ראש מדור כימיה של מזון ויין

