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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.וחוקי 

 להענקת תו ירוק. המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה .1.1

 או מערכת איכות דומה. 8001:1009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

מערכות ריק – 11108תקן ישראלי תקן ישראלי החל עליו, כל וצר יעמוד בדרישות המ .1.4

 לניקוז.

 

  חלות .2

 מ:מגדיר את הדרישות זה  מפרט .1.1

 .בתוך בנייניםלניקוז  ריקמערכות   .1.1.1

 משתנות ללא שימוש במים. .1.1.1

 שירותים ביולוגיים .1.1.1

 

 הגדרות .3

ביולוגי ללא שימוש מערכת הקולטת ומטפלת בצרכים על ידי פירוק  - שירותים ביולוגיים .1.1

 במים, חשמל או כימיקלים.

מערכת המעבירה שפכים ביתיים ממבנה מגורים  – מערכות ריק לניקוז בתוך בניינים .1.1

 ומשטחים תעשייתיים, למערכת הביוב, באמצעות וואקום.

משתנה הקולטת שתן ומעבירה אותו למערכת הביוב ללא   - משתנות ללא שימוש במים .1.1

תנה זהה בצורה ובגודל למשתנה קונבנציונאלית, אולם ללא צורך מש -שימוש במים.  או 

 בשימוש במים.

 

 

  דרישות .4

 צריכת מים .4.1

 ,מש במים לצרכי הדחה או טיפול בצרכיםתלא תש מערכת ריק לניקוז בתוך בניינים, .4.1.1

  לשימוש בודד. ,ליטר 1בכמות העולה על 

ל שימוש במים לצרכי במשתנות ללא שימוש במים ובשירותים ביולוגיים, לא יהיה כל .4.1.1

 קליטה, העברה וטיפול בצרכים.

 רעש .4.1

לא תגרום לחריגה מערכי הרעש מערכת ריק לניקוז בתוך בניינים, פעילות 
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-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן-המתאימים המופיעים ב

 .1881 –תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  -וב 1880

 ריח .4.1

סביר העלולים להפריע  לא יגרמו למטרדי ריח חזק או בלתים שירותים ביולוגיי

 –בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א  1בסעיף לאדם המצוי בקרבת מקום, כאמור 

1891. 

 חומרים .4.4

מערכת ניקוז וטיפול לגוף, חלקים וצנרת, שהם חלק אינטגרלי, מ .4.4.1

 :החומרים הבאים יוספו באופן מכוון לא  ,בצרכים

 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 

 Polybrominated Biphenyl (PBBs) 

 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) 

 Chlorofluorocarbons(CFCs) 

 Halogenated organic substances or solvents (e.g., binding agents, 

fluoropolymer additives, CFC, HCFC, HFC, Methylene Chloride) 

 Analine based amines 

 The phthalates DEHP, DBP, DAP or BBP 

 Aziridine or polyaziridines 

  :בדיל  נחושת, ,ארסן ,כספיתשש ערכי,  כרום, קדמיום, עופרתמתכות כבדות

 )כולל זרזים או מייצבים המכילים בדיל אורגאני(

 גזי הלון 

  2, 1מרכיבים המסווגים  בסוגיםa  2אוb  עפ"יIARC. 

 

 לא יכילו חומרים ,במשתנות ללא שימוש במיםאו נוזלים אחרים לשימוש נוזלי פילטר  4.4.1

 אחד מהתיווים הבאים:המכילים את 

R48 )סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכת( 

R50 )רעיל מאוד ליצורים ימיים( 

R51 )רעיל ליצורים ימיים( 

R53 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבות ימיות( 

R58 )עלול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה( 

R68 כות( )סכנה אפשרית להשפעות בלתי הפי 
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 .IARCעפ"י  2bאו  2a, 1מרכיבים המסווגים  בסוגים 

 

 

 שיטות בדיקה .5

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

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISO, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .1.1

 , AWWA , ASTM  NSF מסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני 

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

 מערכות ריק לניקוז.– 11108תקן ישראלי  .9.1

נות למניעת מפגעים תק -וב 1880-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן .9.1

 .1881 –)מניעת רעש(, התשנ"ג 

 1891 –החוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .9.1

 
 נספחים .7

 .אין
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 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


