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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי

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

 או מערכת איכות דומה. 8111:2119במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.3

 וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.המ .1.4

 

 חלות .2

ם העשויים לרבות פרופילי "מוצרים מאלומיניום ממוחזר"מפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

 אלומיניום.מ

 

 הגדרות .3

 חומר ממוחזר טרום צריכה וחומר ממוחזר לאחר צריכה. – חומר ממוחזר .3.1

ים במהלך ייצור המוצר, חומר או מוצר לוואי המתקבל – טרום צריכהממוחזר חומר  .3.2

 והמיועדים לשימוש חוזר אצל אותו יצרן.

מוצר, אריזה או חומר, שהם תולדת שימוש של צרכן,  – לאחר צריכהממוחזר חומר  .3.3

 שהשימוש הסופי בהם הסתיים ואשר הופרדו לאחר מכן למטרת איסוף ומחזור.

 

 דרישות  .4

וחזר לתהליכי הייצור ותהווה פסולת האלומיניום מתהליכי הייצור במפעל המייצר, ת כל  .4.1

 חלק ממוצרי המפעל.

 חומר ממוחזר. 01%המוצר יכיל לפחות   .4.2

 .01%-לא יפחת מ ,במוצר ,חומר ממוחזר לאחר צריכה אחוז .4.3

המוצר יהיה ניתן למחזור בסוף חייו. המוצר לא ייוצר עם אימפרגנציה, מדבקה, ציפוי או  .4.4

לאפשר טיפול או ציפוי כזה רק כל טיפול אחר אשר ימנע מחזור לאחר צריכה. ניתן 

 במקרה ולמוצר אורך חיים ארוך והטיפול או הציפוי יאריך את חיי המוצר.

 חומרים אסורים .4.0

 תכולת מתכות כבדות במוצר .4.0.1

ערכי לא יוספו לתהליך  שש כרוםהמתכות עופרת, קדמיום, כספית, ו .4.0.1.1

  ייצור המוצר.
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או  זיהומים הקשורים לתהליך ובלתי ניתנים למניעה )טבעיים .4.0.1.2

 1.11%לייצור(, בכל מקרה מותרים במוצר הסופי עד לריכוז של  קשורים

בנוגע  משקלית %1.12שש ערכי; ועד  כרוםבנוגע לקדמיום, כספית, ו משקלית

 לעופרת.

 :של המוצר ייצוריהיו בשימוש בכל שלבי תהליך ההחומרים הבאים לא  .4.0.2

 ( ארסןArsenic) 

 ( נחושתCopper) 

  בדילTin, including organic tin catalysts or stabilizers) ) 

אין להוסיף לתהליך הייצור של המוצר את החומרים המסווגים במשפטי   .4.0.3

( המופיעים H-statements) גורמי סיכוןת ו( או הצהרR-phrasesסיכון )

 לעיל או שילובים שלהם:

 משפט סיכון 
 2332לפי ת"י 

 הצהרת גורם
 הגדרת סיכון GHSסיכון לפי 

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 מקביל 
R 55 רעיל לחי אין מקביל 
R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין מקביל 
R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין מקביל 
R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 
R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 
R 61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 
R 62 H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 
R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

 אריזות .4.4

 היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו.

שש  כרוםבמידה וקיימות אריזות מתכת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית ו .4.4.1

זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך ייצור  ערכי.

)משקל יבש( לסה"כ המתכות הכבדות  1.11%אריזת המתכת של המוצר, לא יעלה על 

 שהוזכרו לעיל.
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אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים  .4.4.2

 הלוגנים אחרים.

 (.ODP=0ים באוזון )אריזות לא יכילו חומרים הפוגע .4.4.3

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור, ההפרדה ביניהם  .4.4.4

 תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם  81%לפחות  .4.4.0

 בארץ, בחברות מאושרות.

מוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש אחוז יש להדגים שבאריזות השונות של ה .4.4.4

 מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.

 ניהול אנרגיה .4.0

 צריכה להימדד ולהירשם על צריכת האנרגיה הכוללת של המפעל המייצר .4.0.1

 .בסיס רבעוני לפחות. צריכת האנרגיה תכלול: חשמל, גז ודלק

 יון. קבלות מספקי האנרגיה שתהיינה זמינות לע המידע יתבסס על

המפעל יגדיר מדד מאפיין לצריכת אנרגיה עבור עיסוקו, כגון אנרגיה  .4.0.2

 .יחידת מוצרל

יכין ויבצע תכנית רב שנתית להפחתה בצריכת אנרגיה לאורך  המפעל .4.0.3

בצריכת האנרגיה  10%עד להפחתה מצטברת של  התכנית תימשך הזמן.

שהמפעל מייצר וברמת  המוצרלפחות. הצמצום יהיה יחסי לכמות 

שנים  3יילקחו בחשבון הפחתות שנעשו עד  .בשנה 1%תה של לפחות הפח

 מלפני קבלת התו.

 

 בדיקה שיטות .5

הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות  כל .0.1

הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון 

 בסוג בדיקות אלו.

,  ISOיבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות .0.2

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

FCC ,APHA standards methodsו ,- KIWA. 
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  מסמכים ישימים .6

 אין.

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


