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הנחיות ללקוח לרישום מוצר פלסטיק הבא במגע עם מזון ומשקאות
רקע
ת"י  5113חל על מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון .בין היתר אריזות פלסטיק למזון ,כלים חד ורב פעמיים,
ומוצרים עשויים חומרי גלם שונים שבניהם שכבת פלסטיק הבאה במגע ישיר עם המזון כגון :קרטון וחמרן מצופה(.
במהותו ,התקן מתחלק לבדיקת נדידה כללית )מיגרציה לתחליף מזון בתנאים שונים בהתאם לייעוד המוצר( ,מיגרציה
ספציפית )בהתאם לסוג חומר הגלם( ,שינויים פיזיקלים )עיוות ודהייה( ודרישות תיעוד וחומרי גלם )הצהרות(.
דגם נבדק מאופיין בסוג חומר הגלם ) PE,PPוכד'( ,יעוד השימוש )חימום במיקרוגל ,אחסנה ארוכה וכד'( ,היצרן ואתר
הייצור.
בדיקה וולנטרית ביוזמת לקוח /בדיקה במסגרת טרום ייבוא
לצורך ביצוע בדיקה יש להעביר למעבדה לכימיה במכון התקנים הישראלי )מת"י(:
 .1הצהרת יצרן עדכנית ) .(Declaration of Complaianceיש להגיש את ההצהרה על גבי דף לוגו של היצרן ,עם
חתימה וחותמת של בעל התפקיד המאשר .ההצהרה כוללת:
 1.1רשימת חומרי הגלם העיקריים של המוצר הנבדק שישמשו בתהליך הייצור.
 1.2הצהרה שכל החומרים נעשה בהם שימוש במהלך ייצור המוצר הסופי עומדים בכל דרישות הדרקטיבות
העדכניות של האיחוד האירופי ) (EUכגון  EU 10/2011על עדכוניה או לדרישות המנהל הפדראלי למזון
ותרופות ) (FDAבארה"ב.
 1.3הצהרה על יעוד המוצר הסופי )סוגי המזון( ותנאי השימוש )טמפרטורה ,זמן מגע(.
" .2טבלת נתונים לצורך אישור מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות" -טופס .TF 2210034
 10 .3יחידות של המוצר זהות ככל הניתן בגודלן )בהתאם לגודל המוצר(.
הערות
• לאחר בדיקת המסמכים ותקינותם ,המעבדה תקבע את סוג הבדיקה הנדרשת.
• תוקף תעודת הבדיקה של מת"י למוצר שנבדק הינו  12חודשים לצורכי ייבוא.
• לחידוש תוקף הבדיקה ,יש לפנות כחודשיים לפני תפוגת תעודת הבדיקה ,תוך המצאת המסמכים הנדרשים,
המעודכנים ע"פ המפורט בסעיף .1
• עבור מוצרים בייבוא :לא תבוצע בדיקת דגם במסגרת טרום ייבוא במידה ונפתחה בקשת ייבוא לשחרור
משלוח במכס.
מידע נוסף עבור בדיקות בייבוא
טובין אשר נמצאים בחלות תקן  " 5113חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק ,הבאים במגע עם מזון
ומשקאות" מסווגים תחת קבוצה דוייטש -2א )בהתאם להוראת הממונה על התקינה( .לפיכך עבור שחרור מוצרים אלו
נדרשת בדיקת דגם אחת לשנה ולא יערכו בדיקות חלקיות למשלוחים הסדירים .לצורך קבלת אישור לשחרור
המשלוחים הסדירים מהמכס )פרט לבדיקת הדגם( נדרש למלא תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי .נוסח
תצהיר היבואן ורשימת הקבוצות מופיעים באתר האינטרנט של משרד התעשייה והמחסר )תמ"ת(.
ניתן לבקש באופן חריג העברה לקבוצה מס'  1המחייבת בנוסף לבדיקת דגם בדיקות חלקיות למשלוחים הסדירים
וצירוף הצהרת יצרן עדכנית )בהתאם לסעיף  ,(1בדיקות חלקיות למשלוחים הסדירים כרוכות בתשלום.
בנוסף לכך ,כל משלוח חייב להיות מלווה בהצהרת מיצרן הטובין לזיהוי חומר הגלם והתאמתו למגע עם מזון ע"פ
דרישות סעיף  3.1בתקן.
מידע כללי
• בהתאם לאמנת שירות של מכון התקנים ,משך זמן בדיקה מלאה הינו עד  6שבועות.
• ימי קבלת קהל במרכז שירות ליבואן )מש"י כימיה( :א'-ה' בין השעות .8:00-16:00
• את המסמכים בצרוף הדוגמאות יש להפנות למרכז שירות ליבואן במעבדה לכימיה .פקס.03-6465028 :
• לבירורים :מרכז מידע  ,03-6465138שעות הפעילות :א' -ה' בין השעות 8:00-16:00
• דואר אלקטרוני.fcm@sii.org.il :
רח' חיים לבנון  ,42תל-אביב  ,69977ענף כימיה של מזון ומים ,טל'  03-6465138פקסwww.sii.org.il , 03-6465036:

