מהו תו ירוק?
תו ירוק מוענק בשיתוף של מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה
למוצר או שירות שפגיעתו בסביבה פחותה.
מוצר/שירות זה משפר את היעילות האנרגטית  ,מפחית את השימוש בחומרים מסוכנים ניתן
לשימוש חוזר ,ועוד.
מוצרים ושירותים אלה מוגדרים כ"מוצרים ירוקים".
כיום ,בעולם בו המודעות הסביבתית הולכת וגוברת  ,כולנו מבינים את עוצמת ההשפעה שלנו
על הסביבה בה אנו חיים  .הקטנת הפגיעה בסביבה יכולה לבוא לידי ביטוי גם על ידי רכישת
מוצרים ידידותיים לסביבה והשימוש בהם  .לאיכות הסביבה השפעה ישירה ע ל איכות חיינו
ובריאותינו בהווה ובעתיד לנו ולדורות הבאים אחרינו .
תו ירוק ,המוענק על ידי מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה  ,מעיד על כך שפגיעתו של
המוצר בסביבה פחותה .הקניית תו סביבתי "תו ירוק" משמעותה הענקת תו באופן
התנדבותי על ידי גוף ציבורי מוכר כדי לעודד צר כנים לרכוש מוצרי צריכה  ,שהם ידידותיים
לסביבה יותר מאשר מוצרים מקבילים אחרים  .התו ניתן לאחר הערכה כללית של איכותו
הסביבתית של המוצר בהשוואה למוצרים אחרים מאותה קטגוריה  .התו הירוק מקנה זהות
חיובית למוצרים.
מוצר יהיה כשיר לקבלת התו אם הוא מייעל את השימוש במקו רות אנרגיה ,מפחית שימוש
בחומרים מסוכנים ,משתמש בחומרים ממוחזרים  ,ניתן לשימוש חוזר  ,מפחית את כמות
האריזות או שהוא בעל רגישות למניעת מפגעים סביבתיים בכל דרך שהיא .
היתר מכון התקנים הישראלי לסימון מוצר או שירות בתו ירוק  ,ניתן לאחר המלצת ועדות
מקצועיות ואישור ועדת היתרים .הועדות ,שהינן ועדות ציבוריות  ,בוחנות את תוצאות בדיקת
המעבדה ,עמידת המוצר במפרט הירוק הרלוונטי וכן את עמידת המפעל המייצר את המוצר,
בדרישות החוק בתחום איכות הסביבה .
יתרונות התו הירוק :





התו הירוק  -מעודד תכנון ,ייצור שיווק ושימוש במוצרים  ,כך שייגרמו נזק מזערי לסביבה,
או ישפרו את איכות הסביבה  ,בשלבים השונים של מחזור חיי המוצר .
התו הירוק  -מאפשר לצרכנים לזהות מוצרים ידידותיים לסביבה ומעודד אותם להעדיף
מוצרים אלה על פני אחרים .זאת מבלי שידידות זו תשפיע על התכונות העיקריות של
המוצר כמו בטיחותו ואיכותו .
התו הירוק  -מבדיל בין סימונים המטעים את הלקוח לבין סימון מאושר .
מכון התקנים הישראלי -הבחירה הנכונה עבורך ועבור הלקוח שלך!
למכון התקנים הישראלי מוניטין ובלעדיות בתחום בדיקת המוצרים






למכון התקנים הישראלי מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות
אנשינו הם ממיטב המומחים המקצועיים המובילים בתחום האיכות  ,בעלי ניסיון רב והכרות
טובה של השוק
במכון התקנים הישראלי מגוון שירותים תחת קורת גג אחת  :התעדה (בודדת ומשולבת) ,
מגוון בדיקות מעבדה ומרכז הדרכה
מכון התקנים הישראלי חבר בוועדות תקינה בינלאומיות ובעל הסכמי שיתוף פעולה עם
גורמים מובילים בעולם .

