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 כללי .1

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

 .הוראת הדין היא שקובעת, מדינת ישראל 

 . להענקת תו ירוק הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.0

 .או מערכת איכות דומה 0221:0228י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.4

 

  חלות .2

 .שמשה ומסגרת החלון: מחלונותמגדיר את הדרישות  מפרט זה .0.1

 

 הגדרות .3

המורכבת , המותקנת בקיר בניין, מחיצה מזוגגת בעלת חלקים קבועים או ניידים -חלון .3.1

 .ומסגרת חלון בעלת יכולת להכניס  קרינת שמש לתוך הבנייןמשמשה 

יוצרים מסגרת  אשר , אדן החלון וראש המשקוף הצמודים, המשקוף –החלוןמסגרת  .3.0

 . מקבעים אותהושמשה ל

מעבר חום ליחידת זמן   -   Thermal Transmittance (U Value)  -העברות תרמית .3.3

   ;חלוןדרך יחידת שטח של 

-  Visible Light Transmission Coefficient (VLTC) - מקדם העברת אור נראה .3.4

העוברת דרך יחידת שטח של , היחסי מקרינת השמש בתחום הנראה לבני אדם החלק

 ;לוחות זכוכית בעלי תכונות מיוחדות

 

 

 דרישות  .4

 . קלווין*ר"וואט למ 1.4  לא יעלה על החלון של  "העברות התרמית"ערך    .4.1

 

 .2.420 -לא יפחת משל המוצר  "מקדם העברת אור נראה"ערך  .4.0

 

לא יוספו מרכיבים   (לרבות צביעתו) של מסגרת החלוןמבנה החומרי בתהליך ייצור  .4.3

תנאי זה אינו חל על מוצרים עם חלקי . כרוםכספית או , ארסן, קדמיום, עופרת המכילים

חומרי ציפוי אורגניים  שחל ממרכיביהם הם אלומיניום שטופלו בחומרים מונעי שיתוך 
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 . המכילים כרום

,  למנוע אותם במהלך היצור של המוצר שאין אפשרות טכנית, זיהומים של מתכות אלו

 .כ המתכות שהוזכרו לעיל"לסה,  (יבש משקל)משקלית  2.21%לא יעלה על 

 

חומרים או תוספים , (לרבות צביעה)למוצר או לתהליך ייצורו , להוסיףאין להשתמש או  .4.4

המכילים מרכיבים המסווגים במשפטי הסיכון המופיעים בטבלה הבאה או שילובים 

 :שלהם

 

י "כון לפי תסי

0320 

סיכון לפי 

GHS 
 הגדרת הסיכון

R   40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R   45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R   46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 

R   49   H 350 I       עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R   50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

R   51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R   52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R   53 H 413 
עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח 

 לסביבה מימית

R   54 רעיל לצומח אין 

R   55 רעיל לחי אין 

R   56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 

R   58 אין 
טווח  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות

 לסביבה

R   59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 

R   60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R   61    H 360 D     עלול להזיק לעובר אדם 

60R      H 361 F   תתכן פגיעה בפוריות 

            63R       H 361 D ייתכן נזק לעובר אדם 
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למעט חלקים ) יה מסגרת החלון יהיו ברי מיחזורמהחומרים מהם עשו 02% .4.0

 . (הכרחיים שאין אפשרות לייצרם מחומרים כאלו

 

 אריזות של המוצר .4.6

 .היצרן יעמוד אך ורק בדרישות הרלבנטיות לאריזות של מוצריו

כספית , קדמיום, הן  לא יכילו עופרת, במידה וקיימות אריזות מתכת .4.6.1

שאין אפשרות טכנית למנוע  ,זיהומים של מתכות אלו. וכרום שש ערכי

כ "לסה 2.21%לא יעלה על ,  אותם במהלך היצור של פח המוצר

 .המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל

לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים , אריזות המכילות פלסטיק .4.6.0

 .המכילים הלוגנים אחרים

 . אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון .4.6.3

, גי חומרים הניתנים למיחזורבמידה והאריזה מורכבת ממספר סו .4.6.4

ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל 

 .שהוא

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן  02%לפחות  .4.6.0

 .בחברות מאושרות,  למחזרם בארץ

יש ( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  .4.6.6

 .ל חומרים ממוחזרים או מושביםאחוז מסוים ש

 

 שיטות בדיקה .5

י מעבדה "יעשו ע, הנדרשות להוכחת עמידה בתנאי מפרט זה, כל הבדיקות .0.1

יעשו הבדיקות , במידה ולא קיימת מעבדה כזו. מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש

 .במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו

: באחד מהמקורות האלה שפורסמו, הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .0.0

 , AWWA :מסמכי  ,תקנים של מכוני תקינה לאומיים, ENתקני ,  ISOתקני 

ASTM  NSF , ,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6
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לוחות זכוכית שטוחה שיטות בדיקת לוחות זכוכית  - 1חלק  038י "ת .6.1

 1000 יקהדרישות כלליות ושיטות בד: לשימוש בבניינים

יחידות זכוכית : לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - 7חלק 038י "ת .6.0

 .0220 בולות מידות וכללים לתיאור המערכתיס, דרישות כלליות -בידוד 

דרישות סף אופטיות ותרמיות ללוחות )תקנות מקורות אנרגיה טיוטת  .6.3

  0214 –ג "התשע, (ניםבזכוכית למזעור צריכת אנרגיה במ
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