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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  .1.1

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה. 8001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות:המ .1.1

 ."שטיחי טקסטיל: דרישות טיב" – 616ת"י 

 ."שטיחים מצויצים" – 1חלק  616ת"י 

 ."שטיחי טקסטיל: שטיחי לבד ממוחטים" – 2חלק  616ת"י 

 ."שטיחים ישרי זווית: קביעת מידות" – 1חלק  1109ת"י 

במכונה: דגימה וגזירת פיסות בדיקה לבדיקות "שטיחים מיוצרים  – 1חלק  1109ת"י 

 .פיסיקליות"

שיטות בדיקה: קביעת מספר הציצות ומספר הלולאות  -שטיחים " – 1חלק  1109ת"י 

 ."ליחידת אורך וליחידת שטח

תקן כל כן ו, "שיטות לקביעת המסה חיפויי רצפה מטקסטיל:" – 6חלק  1109ת"י 

 החל עליו.אחר ישראלי 

 

  חלות .2

וגים הבאים של שטיחי הנול הרחב וכיסויי שטיחים מגדיר את הדרישות מהס פרט זהמ .2.1

 מודולריים:

  .שטיחים מסיבים טבעיים, דוגמת צמר 

  שטיחים מסיבי פולימרים סינטטיים המכילים ניילון ותערובות ניילון, אולפין

(polypropylene .פוליאסטר, אקריליק ופוליאמיד ,) 

 אימים לסוגי הסיבים המפורטים לעיל. תערובות המורכבות מחומרים המת 

שטיחים מחומרים אחרים עשויים להישקל למתן אישור, בתנאי שהמוצר ממלא אחר 

 הדרישות של הפרקים הרלוונטיים במפרט זה.

שטיחים הנמכרים כמערכת המורכבת ממגוון שכבות או מרכיבים נחשבים בתור קו 

ים שכל מרכיבי המערכת יאושרו על מוצרים אחד, יישקלו בתור קו מוצרים אחד, וחייב

 פי מפרט זה. 

מוצרים בעלי הרכב חומרים זהה, אולם השונים ביחסי התערובת, יכולים להיחשב בתור 

שיבוטים )אפילו אם הם משווקים תחת שמות שונים(. שיבוטים יכולים להיות מוערכים 

גיש הבקשה כמוצרים שקולים לצורך שיקול הדעת להענקת מפרט ירוק. במקרים אלו מ
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יספק הן את מפרט המוצר והן הצהרה חתומה על ידי המנכ"ל, המבהירה מדוע 

 המוצרים נחשבים כשיבוטים. 

 

 הגדרות .3

שש  תהליך צביעה בו הצמר נצבע בצבעים מכילי כרום – טכניקות לאחר צביעת כרום .1.1

לסביבה  כרום שש ערכיסחיטת הצבע מהווים מקור אפשרי לשחרור  תוולכן אמבטי ערכי

 המימית. 

מסת החמצן המומס הנדרשת לצורך פירוק ביוכימי של  – (BODמצן ביוכימית )צריכת ח .1.2

חומר אורגני ולצורך חמצון של חומר אנאורגני ביחידת נפח של דגימת מים כאשר 

 הדגימה מודגרת תחת תנאים ספציפיים לפרק זמן של חמישה ימים. 

זם, מכיוון חומרים שנשארים בתוך רקמות האורגני – חומרים המצטברים ביולוגית .1.1

שיחס הקלט עולה על יכולת הסילוק של החומר על ידי האורגניזם. מזהמים אורגנים 

עמידים הינם חומרים המצטברים ביולוגית. חומרים המצטברים ביולוגית יכולים 

 תופעה המכונה "הגברה ביולוגית". –להתרכז ברמות תזונתיות גבוהות בשרשרת המזון 

לגרום לסרטן. הסוכנות הבינלאומית לחקר  יםהמסוגל יםחומר – יםקרצינוגני יםחומר .1.1

( הינה הגוף המקובל בקהילייה הבינלאומית לסיווג חומרים, מינונים, IARCסרטן )

דרגות חשיפה ומסלולים קרצינוגניים אשר יש להתחשב בהם. מידע נוסף אודות חומרים 

 בנוגע לחומרים הרשומים.  IARC-אלו ניתן למצוא במאמרים של ה

שירות מספרים סידוריים של כימיקלים. קוד זיהוי ייחודי הניתן  – CAS מספר .1.1

לחומרים, תרכובות, פולימרים, רצפים ביולוגיים, תערובות וסגסוגות כימיות על ידי 

 האגודה הכימית האמריקאית. 

כרומאט הנצרך -המסה של החמצן המקבילה לכמות הדי – (CODצריכת חמצן כימית ) .1.6

ם ומורחפים, כאשר דגימת מים מטופלת באותו חומר מחמצן על ידי חומרים מומסי

 תחת תנאים מוגדרים. 

מרכיבים בחומר כימי או בתערובת כימית, שלא הוספו באופן  – ניקיונות(-זיהומים )אי .1.3

 מכוון, ועל פי רוב נמצאים כעקבות בריכוזים מזעריים.

ות של המפרט מגדיר את מידת התאימות של ההוראות השונ – (DoCהדגמת תאימות ) .1.9

 הירוק. 

שנים )הבשלת  10-משאב המסוגל להתחדש בתוך פרק זמן הקצר מ – מתחדש במהירות .1.8

הקציר( על ידי מחזורים אקולוגיים טבעיים בלבד. דוגמאות לכך הן: סיבים טבעיים, 

פולימרים בעלי בסיס ביולוגי ומלאי מתחדש של חיזרן. סיבים צלולוזיים דוגמת 

 כותי וסיבים מלאכותיים עשויי תאית אינם נכללים בהגדרה זו.אצטאט, אריגי משי מלא
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שטח אשר רמת הפריקות הביולוגית -חומרים פעילי – ביולוגית יםפריקחומרים  .1.10

במהלך  80%הממוצעת שלהם, כפי שהובחנה במפעל לטיפול אירובי בשפכים, הינה לפחות 

ים פעילי השטח נקבעת שעות. הפריקות הביולוגית של החומר 1-זמן שהייה שאינו ארוך מ

 על ידי אחת מהשיטות כדלהלן:

 ISO 7827 (1994) שיטה המשתמשת בניתוח פחמן אורגני ממוסס; –: איכות המים 

 AS 4351  נקבע על פי  –תרכובות אורגניות במצע מימי  –(: פירוק ביולוגי 1886 – 2)חלק

 ניתוח פחמן אורגני ממוסס; או

 מסמך ההנחיות של ה-OECD 301מסמך ההנחיות למבחן –מיקלים לבדיקת כיA-301E . 

מוכרת ובשל כך מותרת רמת פירוק ביולוגי  OECD-השונות הניסויית הטבועה של שיטת ה

 לפחות בעת השימוש בשיטת מבחן זו.  90%של 

המערכת האקולוגית או בית הגידול המיידיים, כולל בני אדם  – הסביבה המקבלת .1.11

או במגע עם העומס המשתחרר, לרבות גופי מים ובעלי חיים, אשר סביר להניח שיבו

 במורד הזרם. 

תעשייתיים שהוצאו מזרם הפסולת בעת תהליך -חומרים פוסט – צריכה-חומרים לפני .1.12

מחדש דוגמת עיבוד -הייצור. יוצאים מכלל זה הם חומרים העוברים תהליכי שימוש

לב באותו מחדש, טחינה מחדש, שבירה או גרידה הנעשים בתהליך ומסוגלים להשת

 התהליך אשר ייצר את החומרים מלכתחילה. 

חומרים המיוצרים ומושלכים על ידי משקי בית, מתקנים  – צריכה-חומרים לאחר .1.11

שיווקיים, תעשייתיים או מוסדיים מתוקף תפקידם כמשתמשי קצה של המוצר. כלומר, 

רה של מוצרים אשר לא יכולים לשמש יותר למטרה לשמה נועדו. הגדרה זו כוללת החז

 חומרים משרשרת ההפצה. 

מדד לריכוז הפחמן האורגני במים, כפי שנקבע על פי  – (TOCכלל הפחמן האורגני ) .1.11

 (. 2COחמצני )-חמצון החומר האורגני לפחמן דו

תרכובות אורגניות שטמפרטורת הרתיחה שלהן  – (VOCתרכובות אורגניות נדיפות ) .1.11

בטמפרטורה של  0.01kPa ≤האדים ; או שלחץ 101.3kPaבתנאי לחץ של  250°Cהיא 

20°C . 

1.16. TVOC –  .כלל התרכובות האורגניות הנדיפות 
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  דרישות .4

 קבילות המוצר  1.1

 מכון התקנים יקבע את מידת תאימותו של המוצר למפרט.  :1קריטריון 

 התאמה למטרה  1.2

 עמידה בתקני מוצר 1.2.1

 ליים הרלוונטיים. המוצר יעמוד כדרישת מינימום בתקנים הישרא :2קריטריון 

 המוצר יתאים לעמידה בעומסי עבודה כבדים קבלניים או עומסי עבודה כבדים ביתיים. 

 אחריות   1.2.2

היצרן יציע אחריות בת שנתיים לפחות ליציבות הצבעים. יציבות הצבעים  :3קריטריון 

 תכלול יציבות לאור ולפרוצדורות ניקוי )במים ובתמיסות שמפו(.

 בה תכן לסבי  1.1

 דרישות לתחזוקה  1.1.1

כימיקלים המשמשים לניקוי שטיחים לא יהיו אסורים לשימוש עם המוצר.  :4קריטריון 

סייג לכך, הם כימיקלים ספציפיים שלפי דיווח היצרן שימוש בהם עלול לשלול את תוקף 

 האחריות. 

 חלקי חילוף  1.1.2

צעה להחליף או לחדש , המוצרים יימכרו עם הםמודולרייבשטיחים  :5קריטריון 

כיסויים שחוקים. כתוצאה, חובה לאפשר לכיסויים אינדיבידואלים להיות מורמים 

 מחדש מבלי להסב נזק למערכת התמיכה שלהם. -ומונחים

 תכן להפרדה/פירוק   1.1.1

ושימוש חוזר, עם או בלי  מחזורהמוצר יהיה ניתן פירוק ליחידות ברות  :6קריטריון 

ים. ההוראות לשיטת הפירוק יסופקו במעמד המכירה של שימוש בכלים מיוחד

 השטיחים. 

 תכולת חומרים מועדפים  1.1.1

 :7קריטריון 

נתוני יעילות החומרים ייאספו עבור כל שלב מרכזי בתהליך הייצור ולהיות מוצגים  .א

בפורמט המאפשר אופטימיזציה של המוצר. השלבים המרכזיים יכללו, לכל הפחות, 

הנתונים ייאספו על בסיס תפעולי מדי יום או שעה וייכללו, לכל טוויה ונעיצה. 

 הפחות, את:

i. ;)תשומת הצמר )% משקל קלט/ משקל פלט 

ii.  ;)שונות השימוש של החוט )% משקל קלט/ משקל פלט 

iii. תעשייתית שאינה מגיעה להטמנה, אם ניתן לחשב זאת. -כמות הפסולת הפוסט 

ית לשיפורים, העלאת היחס של סיבי בנוסף לכך, היצרן יספק ראיה מחקרית או מעש .ב

 הגלם שמקורם מחומרים מועדפים סביבתית, כדלהלן:
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i. מתחדשים. -הפחתת תכולת הסיבים הבלתי 

ii.  .הפחתת תכולת סיבי הצמר המקולף 

iii.  .העלאת תכולת סיבים ממשאבים מתחדשים 

iv.  .העלאת תכולת החומרים הממוחזרים 

 קודות הבאות:תהליך הייצור חייב גם הוא להגיע למירב בהתאם לנ .ג

i.  לפי משקל של חומרים ממוחזרים, או ניתנים  10%המוצר יכיל לכל הפחות

 ו/או משאבים המתחדשים במהירות; או לשימוש חוזר

ii. ;החלק האחורי של כיסויי שטיחים 

iii.  תעשייתית לצורך שימוש מחדש -מכלל פסולת הסיבים הפוסט 81%היצרן ישיב

לספק ראיה להסכמים חוזיים בתהליכי עיבוד או יישומים חלופיים )חובה 

 בנושאים אלו(. 

  חומרי גלם  1.1

 ניקוי הסיבים  1.1.1

כל הסיבים יגיעו אך ורק ממקור מתקני ייצור המבטיחים כי החוטים  :8קריטריון  

 המשמשים לשטיחים אינו מולבנים באמצעים כימיים. 

 סיבים טבעיים  1.1.2

רקת סיבים טבעיים יהיו פריקים חומרים פעילי שטח המשמשים להב :9קריטריון  

 בקלות ביולוגית באופן אאירובי או פריקים לחלוטין ביולוגית באופן אאירובי. 

 תוספי סיכוך לטוויה לא יחרגו מהמגבלות הבאות: :11קריטריון 

 ממשקל סיבים צמחיים; 6% .א

 ממשקל סיבים אחרים.  1% .ב

 באחת מהשיטות הבאות: שפכים ראשוניים מתהליכי ניקוי צמר יוזרמו :11קריטריון 

אל מפעל לטיפול שפכים עירוני, אשר בו השפכים מופרדים ועוברים טיפולים  .א

שניוניים ושלישוניים לפני הזרמת קולחין. יש להחזיק באישורים המתאימים לכך; 

 או

למערכת מיכלי טיפול מתאימה ממנה השפכים אינם יכולים לזרום ישירות לגופי  .ב

המטופלים יהיו באיכות מתאימה על מנת שלא להסב  מים. לאחר ההזרמה, השפכים

 נזקים לסביבה הקולטת אותם. 

מערכות טיפול מתאימות הינן טיפול באיכול אנאירובי, אידוי/שריפה או סילוק יבשתי באישור 

  המשרד להגנת הסביבה.

 

ההזרמה  שפכי מי השטיפה לא יוזרמו ישירות אל גופי מים, אלא בהיתר. :12קריטריון 

( של גוף המים הקולט של BODתגרום לעליה בריכוז צריכת החמצן הביוכימית )לא 

 מ"ג/ליטר.  2.1-יותר מ
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בגופי מים זורמים, ערבוב מלא ייחשב בנקודה הנמצאת במורד הזרם לנקודת ההזרמה 

מרוחבו של גוף המים הקולט. בגוף מים עומדים, ניתן להחשיב  10במרחק הגדול פי 

 מטרים מנקודת ההזרמה. 200נקודה הנמצאת השלמה של ערבוב מלא ב

תכולת שמני הצמר בפסולת הראשונית, לפני ההזרמה או הטיפול, לא  :13קריטריון 

 ק"ג/טון של שמני צמר מנוקה.  10תעלה על 

סך צריכת המים הכוללת כפי שנמדדה בקליטת המים לא תעלה על  :14קריטריון 

ידות של צריכה המים יהיו עקביות ליטר/טון של צמר שומני מנוקה. המד 10,000

 ורציפות. 

-ג'יגה 10סך צריכת האנרגיה עבור הצמר השומני המנוקה לא תעלה על  :15קריטריון 

ג'אול/טון של צמר שומני מנוקה. צריכת האנרגיה של מתקני הטיפול במים אינה 

 מחושבת בסך האנרגיה של הקריטריון שלעיל. 

 סיבים סינטטיים   1.1.1

הנפלטים מייצור  2SO-ו xNOרמות הפליטה השנתיות לאוויר עבור הגזים  :16 קריטריון

 שלהלן: 1טבלה של סיבי פוליאמיד ופוליפרופילן, לא יחרגו מהמגבלות המפורטות ב

 ינטטיים. מגבלות הפליטה לאוויר מתהליכי ייצור סיבים ס :1טבלה 

 2SO מגבלת פליטה xNOמגבלת פליטה  הסיב המיוצר

 --- ג'/ק"ג מוצר מוגמר 10 )ייצור מונומר( 6פוליאמיד 

 --- ג'/ק"ג מוצר מוגמר 10 )ייצור מונומר( 6.6פוליאמיד 

פוליפרופילן )ייצור מונומר, פולימריזציה 

 וגרנולציה(

 PPק"ג/טון  PP 11ק"ג/טון  12

לאוויר כתוצאה מתהליכי  VOCטה שנתית ממוצעת של פלי :17קריטריון 

 ג'/ק"ג בייצור הפוליאסטר.  1.2הפולימריזציה לא תעלה על 

פליטה שנתית ממוצע של אקרילוניטריל )בעת תהליך  :18קריטריון 

הפולימריזציה ותהליכים אחרים, הנדרשים עד לשלב ההגעה לתערובת המוכנה 

 ר הסיב. ג'/ק"ג בייצו 1לטוויה( לא תעלה על 

תכולת אקרילוניטריל עודפת בסיבים לאחר תום תהליכי ייצור  :19קריטריון 

 מ"ג/ק"ג.  1.1הסיבים לא תעלה על 

 ניקוי הסיבים 1.1.1

אין להשתמש בחומרים הבאים לצורך ייצור של אף אחד ממוצרי  :21קריטריון 

 הפלסטיק או הקצף או בניקוי ציוד הייצור:

 ( כלורופלורוקרבוניםCFC) 

 ( הידרוכלורופלורוקרבוניםHCFC) 

 ( הידרופלורוקרבוניםHFC) 
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 מתילן כלוריד 

 הממסים האורגנים ההלוגנים כלשהם 

במידה ונעשה שימוש בפלסטיק או קצף ממוחזרים במוצר, חובה לציין עובדה זו. תכולת 

החומרים הממוחזרים המכילים חומרים הלוגניים או שטופלו בהם במחזורי החיים 

 ם יוצאים מכלל קריטריון זה. הקודמים שלה

בגומי או קצף עשויים לטקס,  butadiene-1,3-במידה ונעשה שימוש ב :21קריטריון 

 מ"ג/ק"ג מתוצר הגומי או הקצף מלטקס.  1הריכוז השיירי שלו לא יעלה על 

מקור כל חומרי הגלם הפטרוכימיים יהיה מפעל העומד בתקני החקיקה  :22קריטריון 

 ה. הסביבתית המתאימ

 גומי 1.1.1

אין להוסיף תרכובות אורגניות הלוגניות ופתלאטים לגומי בעת הייצור.  :23קריטריון 

חומרים ממוחזרים שלאחר הצריכה, העשויים להכיל תרכובות אורגניות הלוגניות או 

 . מחזורפתלאטים, מותרים לשימוש, בתנאי שחומרים אלו מקובעים בעת תהליך ה

טים בעת תהליך ייצור הקצף או הגומי יטופלו, וכמותם תופחת המים הנפל: 24קריטריון 

( במכון טיפול שפכים באתר או חיצוני לפני הזרמתם TOCאו  COD-)מדוד כ 80%-ב

 לסביבה הקולטת. 

 חומרי הדבקה 1.1.6

ו חומרים יחומרי הדבקה המומלצים להתקנה של המוצרים המאושרים יה :25קריטריון 

 ממשקלם.  VOC 1%-ץ, ואינם מכילים יותר מעל בסיס מים, רגישים ללח

, ממסים alkylphenolethoxylateחומרי ההדבקה לא יכילו את החומרים הבאים: 

-DINP (diמסוג הלוגניים, חומרי שימור המצטברים ביולוגית, פתלאטים שאינם

isononyl phthalates) או DIDP (di-isodecyl phthalates) . 

המשתמשים לחומרים קרצינוגנים המשתייכים  חומרי ההדבקה לא יחשפו את

מהמגבלות  1/20-, ברמות הגבוהות מIARCבהתאם לסיווג של  2B-ו 2A, 1לקטגוריות 

שהוגדרו ע"י התקנים המקובלים, ולפי ההנחיות של האגף לפיקוח על העבודה במשרד 

 התמ"ת

 חומרים מסוכנים  1.1 

  תכולת חומרים מסוכנים 1.1.1

מתוך דאגה לבריאות האדם ולסביבה, אין להשתמש בחומרים המסוכנים  :26קריטריון 

 שלהלן כמרכיבים בשטיחים, או בתהליכי ייצורם: 

  נחושת, עופרת, כספית, שש ערכי אנטימון, ארסן, קדמיום, כרום –מתכות כבדות ,

 סלניום ובדיל;

 ;)כימיקלים בעלי פוטנציאל להתפוצצות )כימיקלים נפיצים 
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 עילות אקוטית עם משפטי סיכון חומרים בעלי רR26-28; 

  חומרים מעוררי גירוי או ריגוש עם משפטי סיכוןR36-38 ו-R42-43; 

  חומרים הפוגעים במערכת האנדוקרינית וחומרים בעלי משפטי סיכוןR60-64; 

  חומרים הפוגעים בסביבה, לרבות בעלי משפטי סיכוןR50-59; 

 רבות:חומרים מסרטנים, טרטוגניים ומוטגניים, ל 

  כל החומרים בעלי משפטי סיכוןR45-59 , 

  או  1כל החומרים המשתייכים לקבוצותA2  לפיIARC , 

  המשתייכים ברשימה של האיחוד האירופי לקטגוריותCMR 1 2-ו. 

  חומרים המופיעים בנספחIII  .של אמנת רוטרדם 

 

להראות כי חריגות מכלל זה עבור חומרים ספציפיים יותרו במידה ומגיש הבקשה יכול 

 החומר:

 הנו חיוני מטעמי ביצועים או בטיחות; וגם -

 שמור ומנוהל באופן המונע זיהום סביבתי במהלך הייצור; וגם -

החומר אינו מציב סיכון בריאותי למשתמשי הקצה או לצוות הייצור. מגיש הבקשה  -

יראה שהחשיפה לחומר הינה מתחת לרמות מובחנות של השפעות שליליות 

(NOAEL)או הינה אפס, אם ה ,- NOAELלא ידוע; וגם 

אסור שהחומר יחדור לסביבה במהלך תהליך הייצור כתוצאה משימוש, או כתוצאה  -

 מסילוק למטמנות או למיתקן שריפה. 

 

 שלהלן.  26הערה: כל החומרים המשמשים בייצור המוצר יעמדו גם בקריטריון 

( EMSשל מערכת ניהול סביבתי ) יצרנים המשתמשים בכימיקלים נפיצים יראה קיומה 

 , הדורשת, לכל הפחות, הליכים מתאימים לצורכי אחסון וטיפול. ISO 14001לפי תקן 

וחומרי המוצא שלהם, לא  הפונקציונליותהתרכובות הבאות, הנגזרות  :27קריטריון 

יוספו למוצרים הסופיים, לחלקי הרכיבים שלהם, ולא יהיו בשימוש בכל שלב שהוא 

 שומנים במתקן הייצור:-הייצור, כולל בתור חומרי הכנה, ניקוי או מסיריבתהליך 

-ו DINP (di-isononyl phthalate, CAS 28553-12-0 & 68515-48-0) פתלאטים, למעט

DIDP (di-isodecyl phthalate, CAS 26761-40-0 & 68515-49-1). 

 ברומיים די-אתרים פולי-( פנילייםPBDEאו מעכבי בעירה אורגנ )שרשרת -יים קצרי

(<13 C.המכילים כלור ) 

 Bisphenol A. 
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 ( שמני זפתbenzo (a) pyrene.) 

 פולימריים.-פלורו תוספים 

 .תרכובות אמין מבוססות אנילין 

 .אזירידינים או פוליאזירידינים 

 :דימתיל אמוניום כלורידים 

  Bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride 

(DTDMAC),Distearyl dimethyl ammonium chloride (DSDMAC)  , 

 .Di(hardened tallow) dimethyl ammonium chloride (DHTDMAC)-ו

 אתילן דיאמין טטרא-( אצטטEDTAאו חומצת אתילן דיאמין טטרא )- .אצטית 

 אלקיל-( בנזן סולפונאט לינאריLAS). 

 ( אלקילפנולאתוקסילאטיםAPEO( והנגזרות שלהם )APDs). 

 דיאתילן טריאמין פנטא-( אצטאטDTPA). 

 כתמים -ומונעיצבענים צבעים,  1.1.2

כרומיזציה במהלך הצביעה של הסיבים. -אין להשתמש בטכניקות שלאחר :28קריטריון 

מונעי כתמים המבוססים על פנול גופרתי יהיו בשימוש במערכות מעגל סגור בריכוזים 

 ר. ג'/מ"ר שטיח במוצר המוגמ 1שלא יעלו על 

 הצבעים לא יכילו חומרים המסווגים כמוטגנים ורעילים למערכת הרבייה :29קריטריון 

(, או המשתייכים לקטגוריות 1)נספח  EC/2002/371עפ"י החלטת האיחוד האירופי 

 .IARCעפ"י סיווג  2Aאו  1הקרצינוגנים 

מטיים אין להשתמש במוצרים בצבעי אזו העלולים להתפרק לאמינים ארו :31קריטריון 

 שלהלן:  2טבלה קרצינוגניים מהרשימה ב

 EC/2002/61אמינים ארומטיים הרשומים בדירקטיבת האיחוד האירופי  :2טבלה 

מספר  שם

CAS 

מספר  שם

CAS 

4-aminodiphenyl 92-67-1 3,3-dimethylbenzidine 119-93-7 

Benzidine 92-87-5 3,3-dimethyl-4,4-

diaminodiphenylmethane 

838-88-0 

4-chloro-o-toluidine 92-69-2 p-cresidine 120-71-8 

2-naphtylamine 91-59-8 4,4-methylene-bis-(2-

chloroaniline) 

101-14-4 

o-aminoazotuluene 97-56-3 4,4-oxidianiline 101-80-4 
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מספר  שם

CAS 

מספר  שם

CAS 

2-amino-4-nitrotuluene 99-55-8 4,4-thiodianiline 139-65-1 

p-chloroaniline 106-47-8 o-toluidine 95-53-4 

2,4-diaminioanisole 615-05-4 2,4-siaminotuluene 95-80-7 

4,4-

diamminodiphenylmethane 

101-77-9 2,4,5-trimethylaniline 137-17-17 

3,3-dichlorobenzidine 91-94-1 o-anisidine 90-04-0 

3,3-dimethoxybenzidine 119-90-4 4-aminoazobenzene 60-09-3 

ק"ג/טון  11( בשפכי המצבעה לא תעלה על CODצריכת החמצן הכימית ) :31קריטריון 

 סיבים צבועים, אלא אם השפכים מוזרמים למכון טיפול עירוני. 

 )למעט כרום שש "כסהכרום  ppm 3-שפכי המצבעה לא יכילו יותר מ :32קריטריון 

 ערכי, אשר אינו מותר לשימוש כלל(. 

 מעכבי בעירה 1.1.1

 diammonium) לא ייעשה שימוש באמוניום פוספאט אנאורגני :33קריטריון 

phosphates, ammonium phosphates וכדומה( במוצרים מאושרים, או ב-PBDE 

 כחומרים מעכבי בעירה. 

ות המכילות בורון, הוא יהיה קשור ישירות אם נעשה שימוש בתרכוב :34קריטריון 

 לפולימר בתהליך הייצור. 

אם נעשה שימוש במעכבי בעירה המבוססים על תחמוצת אנטימון  :35קריטריון 

(antimony oxide החומר יהיה קשור ישירות לפולימר בתהליך הייצור. אנטימון ,)

  טריאוקסיד אסור לשימוש במוצרים המקבלים את תעודת האישור.

 טיפול ביוצידי 1.1.1

חרקים בעת הניקוי במהלך הפתיחה, -אין להשתמש בחומרים נוגדי :36קריטריון 

 הסירוק או הטוויה )של סיבים גולמיים או בשלב החוטים(. 

בקוטלי  וחומרים טבעיים המשמשים בייצור שטיחים לא יטופלו או יוספג :37קריטריון 

 . 2Aאו  1כחומרים מסוג  IARC-פטריות או חרקים המסווגים על ידי ה

סיבים טבעיים המיועדים לייצור שטיחים לא יטופלו בפירתרואידים  :38קריטריון 

 סינטטיים לצורך השגת עמידות לחרקים בעת תהליכי הניקוי. 

סיבי חיות העוברים טיפול כנגד עש השטיחים וחיפושית השטיחים יטופלו  :39קריטריון 

 עד לרמה המינימלית הנדרשת.

במידה ונעשה שימוש בחומרי הגנה מעש או בביפנטרין, רמות החומרים  :41ריטריון ק

 הללו בשפכי המפעל לא יעלו על המגבלות כדלהלן:
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Permethrin 8.1 ג'/טון צמר מטופל 

Bifenthrin 0.21 ג'/טון צמר מטופל 

 הצביעה.  ותהקריטריון תקף לשפכים מתהליכי הניקוי ואמבטי

לה הכוללת של כל אחת מקבוצות הקוטלים הביולוגיים הבאות סך התכו :41קריטריון 

 שלהלן: 3טבלה המשמשות לסיבי צמר שמנוניים לא תעלה על הריכוזים המפורטים ב

 ביולוגיים לצמר-מגבלות קוטלים :1טבלה 

 בי כוללריכוז מר CASמספר  קוטל ביולוגי

α-hexachlorocyclohexane 319-84-6 0.5 ppm 

-hexchlorocyclohexaneβ 319-85-7 

-hexachlorocyclohexane (lindane)γ 58-89-9 

-hexachlorocyclohexaneδ 319-86-8 

Aldrin 309-00-2 

Dieldrin 60-57-1 

Endrin 72-20-8 

P, p’-DDT 50-29-3 

P, p’-DDD 72-54-8 

Cypermethrin 52315-07-8 0.5 ppm 

Deltamethrin 52918-63-5 

Fenvalerate 51630-58-1 

Cyhalothrin 68085-85-8 

Flumethrin 69770-452 

Chlorpyriphos 39475-55-3 2 ppm 

Propetamphos 31218-83-4 

Diazinon 333-41-5 

Dichlofenthion 97-17-6 

Fenchlorphos 299-84-3 

Chlorfenvinphos 470-90-6 

Difubenzuron 35367-38-5 2 ppm 

Triflumuron 64628-44-0 

 
 מים, אנרגיה ופליטות לאוויר  1.6

 תיעוד ומזעור צריכת מים  1.6.1
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 על מנת להפחית בצריכת המים, היצרנים יבצעו אחד מהנ"ל: :42קריטריון 

 ;צביעת המוצרים בעזרת תמיסות צבע 

 ליטר/ק"ג תוצר מוגמר; או 10-צריכת מים בתהליך הנמוכה מ הגעה לסך 

 ממי תהליך הצביעה; או 10%של לפחות  מחזור 

  טביעת הרגל המימית של מחזור החיים הכולל של המוצר תימדד על בסיס יחידת

 והינה זמינה לציבור(.  ISO 14040:2006מוצר פונקציונלית )כפי שהוגדרה על פי 

נים אודות השימוש במים ופרטים בנוגע לכל מדדי הצמצום האפשריים, מגישי בקשות יאספו נתו

 מים.  מחזורדוגמת 

 תיעוד צריכת אנרגיה 1.6.2

בעזרת טבלת המרת האנרגיה המופיעה בנספח א' שלהלן, האנרגיה  :43קריטריון 

המשמשת בכל שלב בתהליך הייצור תהיה מתועדת. לכל הפחות, הרשומות של כל שלב 

את מקור האנרגיה )למשל: רשת חשמל, פחם, דיזל וכדומה(, וכן מסת או  בתהליך יכלול

-)מגה MJנפח האנרגיה הנצרכת. מסת או נפח האנרגיה תומר לאנרגיה ביחידות של 

 ג'אול(, ולאחר מכן ישמשו לחישוב פליטת הפחמן המקבילה עבור כל שלב בתהליך. 

  VOC –פליטות לאוויר  1.6.1

 0.01מ"ג/מ"ר/שעה, או  0.1מעל  VOCלא יפלטו סה"כ המוצרים  :44קריטריון  

 .phenylcyclohexene-4מ"ג/מ"ר/שעה של 

שעות( מהייצור ומייד לאחר פריקת האריזה,  32הדגימות ייבדקו בתוך שלושה ימים ) 

אלא אם צוין אחרת על ידי פרוטוקול הדגימה בתקנים המפורטים בהמשך. הדגימות 

 להפחית את ההתנדפות בהתאם להוראות המעבדה.  ייארזו למשלוח למעבדה על מנת

 פסולת, אריזות וניהול חיי המוצר 1.3

 צמצום פסולת 1.3.1

 תזרים החומרים יהיה מתועד בדרכים הבאות: :45קריטריון 

  כל תזרימי החומרים הקשורים למוצר יהיה מתועד לפי מסה או נפח עבור כל שלב

 בתהליך הייצור. 

 ד ביחידות ק"ג פסולת המיוצר עבור ק"ג מוצר מיוצר. ייצור הפסולת יהיה מתוע 

היצרן יישם מדיניות והליך/הליכים מתאימים לצורך צמצום הפסולת,  :46קריטריון 

 חומרי פסולת בתהליך הייצור.  מחזורכולל שיטות ל

 ניהול חיי המוצר 1.3.2

 מגיש הבקשה ימלא אחר התנאים כדלהלן: :47קריטריון 

  נוסף  מחזורללא עלות נוספת )למעט עלויות שינוע( לצורך יקבל את המוצר שלו

 ; אומחזורבמתקני 
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 יגיע להסדרים נאותים עם מתקן המחזור המקומי על מנת שזה יקבל את המוצר; או 

  ינהל תוכנית ניהול חיי המוצר. המוצרים הנאספים במסגרת התוכנית לא יושלכו

חלופי )דוגמת כיסוי מפני  למטמנות או לשריפה. הפניית המוצר מהמטמנה לשימוש

 עשבים שוטים( גם היא מקובלת במסגרת תוכנית ניהול חיי המוצר; או 

  יקיים הסדרים חוזיים עם צד שלישי המסוגל למחזר או לחדש את הפריט. ההסדרים

 החוזיים עם הצד השלישי יציינו את אומדן נפח המוצר שיעובד בשנה. 

רים החיוניים על מנת למלא אחר הדרישות של תוכנית ככלל, מגיש הבקשה יראה כי ננקטו הסידו

ניהול חיי המוצר. פרטים הנוגעים לדרישות תוכנית ניהול חיי המוצר שלעיל ופרטי יצירת קשר 

 עבור מפעיל)י( התוכנית תהיה זמינה לציבור באתר האינטרנט הרשמי של החברה. 

 מידע על המוצר 1.3.1

יועד עבור ספקי המוצר, המתקינים והצרכנים, המוצרים ילוו במידע המ :48קריטריון 

 המציין בבירור את הנתונים כדלהלן:

 ;הרכב המוצר 

 ;סוג האיזור המתאים לשימוש במוצר 

 ;שיטות התקנה, כולל חומרי הדבקה מומלצים 

  הוראות ניקוי וטיפול המאריכים את אורך החיים השימושי של המוצר. הוראות

בחומרים המוגבלים תחת כל אחד מהפרקים של הטיפול לא יפרטו או ידרשו שימוש 

 מפרט זה; וגם

  או פרטים בנוגע להצעה לניהול חיי המוצר.  מחזורהוראות 

 דרישות מהאריזה 1.3.1

 אין להשתמש בחומרי פלסטיק הלוגניים באריזת המוצר.  :49קריטריון 

 יים. מקומ מחזורעל ידי מתקני  מחזורחומרי האריזה יהיו ניתנים ל :51קריטריון 

 הצהרות סביבתיות 1.9

 הצהרות פומביות 1.9.1

כל מוצר בעל מאפיינים סביבתיים מעבר למפורט במפרט זה יהיה  :51קריטריון 

 . ISO 14021בתאימות לתקן 

 
 שיטות בדיקה .5

לסוג הבדיקות הנדרש.  כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת 1.1

 יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת. במידה ולא קיימת מעבדה כזו,
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  מסמכים ישימים .6

 כלליים.  עקרונות -סביבתיות והצהרות תיווי – ISO14020 י"ת  6.1

 . 'ה מהדורה 2010 (, יולי001נוהל מכון התקנים )מת"י   6.2

6.1  The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia 

(GECA) Standard No. 50- 2011v2 (April 2011) – Carpets  

 .8001:2009ת"י   6.1
 "שטיחי טקסטיל: דרישות טיב". – 616ת"י   6.1

 "שטיחים מצויצים". – 1חלק  616ת"י   6.6

 ."שטיחי טקסטיל: שטיחי לבד ממוחטים" – 2חלק  616ת"י   6.3

 ."שטיחים ישרי זווית: קביעת מידות" – 1חלק  1109ת"י   6.9

ה: דגימה וגזירת פיסות בדיקה לבדיקות "שטיחים מיוצרים במכונ – 1חלק  1109ת"י   6.8

 .פיסיקליות"

שיטות בדיקה: קביעת מספר הציצות ומספר הלולאות  -שטיחים " – 1חלק  1109ת"י  6.10

 ."ליחידת אורך וליחידת שטח

 ."שיטות לקביעת המסה חיפויי רצפה מטקסטיל:" – 6חלק  1109ת"י  6.11

6.12 ISO 5815:1989. 

6.11 ISO 6060. 

6.11 ASTM D 1252-00. 

6.11 ISO 14001:2004. 

 .EC/2002/371החלטת האיחוד האירופי  6.16

 .EC/2002/61דירקטיבת האיחוד האירופי  6.13

6.19 ISO 14040:2006. 

6.18 ISO 14021:1999. 

 .1893 התשמ"ז, שכר מינימוםחוק  6.20

 .1899 התשמ''ח ,חוק שוויון הזדמנויות בעבודה 6.21
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 נספחים .7

טבלת המרת אנרגיה: נספח א'  

 שלב הייצור:

 כמות המוצר )טונות(:

 רך לפני שטח של המוצר הסופי )מ"ר(:ע-שווה

 (MJאנרגיה ) (MJ/Kgגורם המרה ) יחידות כמות דלק

  11.1   גז טבעי

  3MJ/Nm 19.9   גז טבעי

  10   פרופאן

  18.1   בוטאן

  16.1   קרוסין

  12.3   בנזין

  11.6   דיזל

  11.2   גז נפט

  12.3   דלק נפט כבד

  10.6   פחם יבש

  28.3   בןפחם א

  11.3   פחם עץ

  23.8   קוק תעשייתי

  1.6   חשמל

 סך האנרגיה בשימוש

 (:MJ/tצריכה עבור טון מוצר )

 (:2MJ/mצריכה עבור מ"ר מוצר מוגמר )

 
 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות  בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, אין לצלם, להעתיק או לפרסם,© 

 .ממכון התקנים הישראלימראש ובכתב 


