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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .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. 1111:2112במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 .וצר יעמוד בדרישות תקן ישראלי החל עליוהמ ...1

 

  חלות .2

הקטגוריות המופיעות מממוצרי משטחים קשיחים את הדרישות  מפרט זה מגדיר .2.1

( structuralלמטה, המיועדים לשימוש חיצוני או פנימי, שאין להם שימוש מבני )

 :ושמתאימים לציפוי שטח פנים אנכי או אופקי

 .אבן טבעית .2.1.1

 .אבן מלאכותית .2.1.2

 .(concrete paving units) לריצוף העשויות מבטון יחידות .2.1.1

 .טראצואריחי  ...2.1

 .אריחי קרמיקה .2.1.2

 .כוכיתזאריחי  .2.1.2

 רעפי גג. .2.1.7

 חומרי ציפוי חיצוני של בנינים. .2.1.2

ם יחדשני חיםשל משטחים קשי ,י מפרט זהעל פ ,אפשר לשקול הסמכה .2.1.1

, שאינם מתאימים באופן ישיר (environmentally innovative) סביבתית

, רק במידה והמוצר ממלא את כל הדרישות המוזכרים בסעיף זהלתחומים 

 מפרט זה. בסעיפים הרלבנטיים של המוזכרות 

 

 הגדרות .3

מוצרים שעברו שריפה )כמו אריחי קרמיקה, אריחי  – מעובדים מוצרים .1.1

אריחי כגון )תהליך של התקשרות והתקשות זכוכית( או מוצרים שעברו 

 בטון(. , אריחי אבן מלאכותית, ריצוףטראצו

 שיש, גרניט וכדומה.כגון של אבן הנפוצה באופן טבעי חלקים  – טבעית אבן .1.2

 נפוץ המוגדר כאבן טבעית במפרט זה.סלע יסוד  – גרניט .1.1

 , המוגדר כאבן טבעית במפרט זה.סלע מותמר – שיש ...1

סלע משקע נפוץ המורכב מגרגרי חול, המוגדר כאבן טבעית  – אבן חול .1.2

 במפרט זה.
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שקע המורכב בעיקר מהמינרל קלציט, המוגדר כאבן סלע מ – אבן גיר .1.2

 טבעית במפרט זה.

שנוצר מסלע מקור המכיל חרסית  סלע מותמר בעל גבישים עדינים – צפחה .1.7

 או אפר וולקאני, המוגדר כאבן טבעית במפרט זה.

מ"מ ומכילים בעיקר קוורץ,  21-גרניט בעל גבישים הגדולים מ – פגמטיט .1.2

 פצלת השדה ונציץ.

 .סולפטרך מאד המורכב בעיקר מקלציום  נרלמי – גבס .1.1

 חומר המורכב בעיקרו מסיליקה. – זכוכית .1.11

מוצרי של הגורם להתקשרות ולהתקשות ( binder) מקשר חומר – צמנט .1.11

 מלט ובטון. 

אגרגטים גסים , (חולאגרגטים דקים )חומר הנוצר מערבוב של  – בטון .1.12

מיים )כגון מוסף מעכב תוספים מינרליים )כגון אפר פחם(, מוספים כי, (חצץ)

 ., ומיםפיגמנטיםהתקשרות(, 

תוספים  ,אגרגטיםמוצר תעשייתי המיוצר מתערובת של  – אבן מלאכותית .1.11

כמו שרף, צמנט הידראולי או תערובת של שניהם ביחסים  מקשרוחומר 

או לוחות ואת אלו ניתן ענקיים שונים. המוצר מגיע בצורה של בלוקים 

, או אלמנטים דומים (vanity tops) קושטים, ציפויים מלהפוך לאריחים

מוצרים אלו יכולים  המיועדים לריצוף או לחיפוי קירות בצורה מודולרית.

 לעבור אימפרגנציה כדי לאטום נקבוביות.

 קבוצות: 2-מוצרים אלו מחולקים ל

 לפי טיב החומר הקושר:  .1.11.1

 .שרף פוליאסטר בלתי רווי או שרפים מצולבים אחרים -

 .צמנט -

 .רובת שרף וצמנטתע -

 האגרגטים:לפי הרכב  .1.11.2

 .אבן המכילה מינרלים קרבונטיים -

 .אבן המכילה מינרלים סיליקטים -

 .סוגי המינרלים שלעיל 2אבן המכילה את  -

מוצר המורכב מחתיכות בגדלים ובצורות שונות, בד"כ  – טראצואריחי  ..1.1

ך מפרט צבעוניות של שיש או אבן, המוטבעות בצמנט לבן או צבעוני. לצור

 אבן מלאכותית. מסווגים כקטגורית משנה של טראצוזה אריחי 

לוחות העשויים מחרסיות או חומרים אנאורגאניים  – אריחי קרמיקה .1.12

אחרים שנכבשו בלחץ גבוה בטמפרטורת החדר ונשרפו בטמפרטורה גבוהה 

 דיה כדי להשיג את התכונות הנדרשות.
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 י צריכת המוצר. לפני צריכת המוצר ואחר – תכולת חומר ממוחזר .1.12

 למעט ,תוך כדי ייצור המוצר הכולל את הפסולת שנוצרה" לפני צריכ"

  ייצור.שימוש חוזר באותו תהליך פסולת בה נעשה 

צרכנים )ביתיים, שנוצרים על ידי  ,חומריםכולל את ה ה"אחרי צריכ"

 - ומסחריים, מוסדיים ותעשייתיים( במהלך השימוש שלהם במוצר

לשמש עוד למטרה אליה  שאינם יכולים, אותו מוצר כצרכנים סופיים של

 כולל החזרות של המוצר במהלך שרשרת ההפצה. –יועדו 

 פסולת הנוצרת במהלך תהליכי התכה בכבשנים. – שלקה .1.17

אורגאניים המרחפים במים חלקיקים אורגאניים או אנ – מוצקים מרחפים .1.12

 כולל חול בוץ חרסית ומוצקים. –

 1 בנספחכפי שמופיעים  RISK PHRASESצור שליק – R סיכון משפטי .1.11

 ..EEC /27/2של הדירקטיבה האירופית 

1.21.  ICP-AAS –Inductively – Coupled Plasma Atomic Absorption 

Spectroscopy 

1.21.  IARC –Acronym for the International Agency for Research 

Cancer 

של יותר  אזור המאוכלס בצפיפותמוגדר כ לצרכי מפרט זה – אזור מיושב .1.22

 תושבים לק"מ מרובע. 21-מ

 

  דרישות .4

 גלם דרישות מחומרי .1..

 חומרים שנכרו או נחצבו .1.1..

, לפני המשטחיםהמקור הגיאוגרפי של חומר גלם, לכל סוגי  .1.1.1..

צריכה, חצוב או כרוי, חייב להיות מתועד כדי לאפשר ווידוא של 

מקורו במהלך שרשרת ההספקה. חומרי הגלם המשמשים ליצור 

ו למפעל ממחצבות ואתרי כרייה מאושרים יסופק המשטחים

יחזיק ברשותו העתקים תקפים של המשטחים ומוכרים. יצרן 

אישורי הכרייה של הספקים. בשימוש בחולות ממישור החוף 

  יידרש אישור תקף שהחול מגיע ממקור כרייה מאושר.

, למשטחיםמקור חומר כרוי או חצוב, המיועד לשימוש כחומר גלם  .1.1.2..

 דרישות דין רלבנטיות. חייב לעמוד בכל

 פלסטיק וחומרים סינטטיים אחרים .1.2..

 ממשקל המוצר 11%שרף סינטטי כולל פוליאסטר יהווה לא יותר מ

 המאושר על פי מפרט זה.
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 תכולת צמנט .1.1..

 מוצרים המכילים צמנט יעמדו בדרישות הבאות:

יעמדו בכל האמור בסעיף הצמנט חומרי הגלם לייצור . 1.1.1..

..1.1. 

מגה  1,211כת האנרגיה לייצור הצמנט לא תעלה על צרי. 1.1.2..

 ג'אול לטון.

ממפעלי ייצור צמנט יעמדו בכל  ערכי הסף לפליטות לאוויר. 1.1.1..

 האמור בחוק אוויר נקי ובתקנותיו.

 חומרים מסוכנים .2..

 חומרים אסורים .2.1..

 in situ)או חומרי מוצא הפעילות  גזרותיהםנוהחומרים 

precursors )למרכיביהם ,אסור שיוספו למוצרים ,המוזכרים לעיל, 

 לאריזתם או להיות בשימוש בכל שלב של תהליך הייצור כולל

חומרי ניקוי או , (preparatory agents) כחומרי הכנהבשימוש 

 במתקן הייצור: יםדגריזר

, כספית, בדיל, עופרת, קדמיום שש ערכי ארסן, כרום החומרים 2.1.1..

 המוצר. לא יוספו לתהליך ייצור ואנטימון

זיהומים הקשורים לתהליך ובלתי ניתנים למניעה  2.1.1.1..

מותרים בחומר  :לייצור(, בכל מקרה קשורים או )טבעיים

חל"מ( לסה"כ  111) משקלית 1.11%הגלם עד לריכוז של 

לא יעלה במוצר  הללוהמתכות  כלל ריכוז .החומרים הנ"ל

משקלית ממשקל המוצר, ללא קשר למקורם  1.12%על 

 ם או תוספים(.)מרכיב טבעי בחומרי הגל

בעופרת, קדמיום או אנטימון כתוספים  להשתמשניתן  2.1.1.2..

והכמות הכוללת וקצב השחרור  לתהליך זיגוג, במידה

 :*הערכים המרביים הבאיםמ כיםנמו שלהם

 פרמטר
 ממשקל %

 חומר הזיגוג

קצב שחרור 

 מ"ג/מטר מרובע

 21 1.2 עופרת

 7 1.1 קדמיום

 -- 1.22 אנטימון

 או שווה ערך. ISO 112.2-12 יהיו כאמור בתקן בדיקות קצב שחרור* 

 כלור או חומרים שיכולים לפלוט דיאוקסינים. 2.1.2..

 מעכבי בעירה המכילים הלוגנים אורגאניים. 2.1.1..
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 ממסים אורגאניים מוכלרים. ..2.1..

 .תוספי בעירה למוצרים טבעיים 2.1.2..

 אמינים על בסיס אנילין. 2.1.2..

 אזירידין או פוליאזירידין. 2.1.7..

 פטאלאטים. 2.1.2..

 ( או נגזרותיו.APEO)אלקיל פנול אטוקסילאט  2.1.1..

 .1,1 בוטאדיאן 2.1.11..

  2.1.11..-2.1.1..המוזכרים בסעיפים חומרים היש להכין תכנית מחקר להחלפת 

לשימוש בגרסאות  להיות אסוריםבחומרים סביבתיים מאחר והם עלולים 

 המעודכנות של מפרט זה.

אין להוסיף לתהליך הייצור של המוצר את החומרים המסווגים  2.1.11..

 (H-statements( או הצהרת הסכנות )R-phrases) במשפטי הסיכון

 המופיעים לעיל או שילובים שלהם:

סיכון לפי ת"י משפט 
2332 

סיכון  הצהרת גורם
 הגדרת סיכון GHSלפי 

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 ל לגרום סרטן בשאיפהעלו 
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 מקביל אין 
R 55 רעיל לחי מקביל אין 
R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע מקביל ןאי 
R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין 
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 

 עומס כללי של מזהמים .2.2..

 המוצר לא יכיל את החומרים הבאים:

 ( פנטכלורופנולPCP.) 

 אזבסט. 

 ( דיאוקסיניםTCDD.) 

 ( איזומר אלפא של בנזו פירןbenzo pyrene.) 
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 רדיואקטיביות .2.1..

-פניםהקריטריון שלהלן מתייחס למוצר המיועד לשימוש  .2.1.1..

 :מהחומרים הבאים או יותר אחד של 72%-שמכיל יותר מ ביתי

 ניט, פגמטיט או גבס.גר 

 .שלקה, קלינקר או פסולת אחרת מתהליכי התכה 

 .אפר שמקורו פחם או כבול 

רמת הקרינה הרדיואקטיבית מהמוצר תעמוד בדרישות  .2.1.2..

 תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה. – 2112ת"י 

 פליטות לסביבה .1..

 שפכים .1.1..

ברזל  ערכי, ששערכי הסף של מוצקים מרחפים, קדמיום, כרום 

של מוצרים )טבעיים ומלאכותיים( יעמדו ועופרת, מתהליכי הייצור 

בכל התקנות, החוקים וחוקי העזר העירוניים ודרישות ברישיונות 

 היתרים הרלבנטיים.ו

 זיהום אוויר .1.2..

תחמוצות חנקן, פלואור  פרית,ופליטות לאוויר של אבק, תחמוצות ג

חוקים וחוקי יעמדו בכל התקנות, ה וסטירן, מהתהליכים הבאים

 :יתרים הרלבנטייםהברישיונות והשדרישות כן ההעזר העירוניים ו

 סוג תהליך ייצור סוג מוצר

 כל תהליכי הייצור אבן מלאכותית, טראצו, מרצפות בטון

 .תהליכי שריפה - אריחי קרמיקה וחרסית

כלל פליטות קרות מתהליכי כבישה, זיגוג  -

 גרם, 2וריסוס, במהלך הייצור לא יעלה על 

 .למטר מרובע של מוצר

 כל תהליכי הייצור אריחי זכוכית

 שלבים סופיים מוצרים טבעיים
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 אנרגיה ופסולת ....

 צריכת אנרגיה  .1....

מוצר מאושר לא תעלה על הערכים ייצור אנרגיה במהלך הצריכת 

 הבאים:

 מרביתצריכת אנרגיה  מוצרסוג 
 )מגה ג'אול/מטר מרובע מוצר(

 111 אבן מלאכותית

 21 צואריחי טרא

 אריחי קרמיקה 
 ק"ג/מטר מרובע( 11-מ ≤)משקל סגולי 

21 

 אריחי קרמיקה 
 71 ק"ג/מטר מרובע( 11-מ >)משקל סגולי 

 21 אריחי זכוכית

 22 (flamedמוצרים טבעיים שרופים )

 ...2.1 סעיףפי ליערכו י בים הרלבנטיים לצריכת האנרגיהוחישה

 ניהול אנרגיה .2....

 בעלות במהלך הרכבתן, אבניםכדי להפחית צריכת אנרגיה  .2.1....

מידות קבועות, יחתכו ויסופקו על ידי היצרן במידות המדויקות 

 מ"מ. 2 עם סטיית תקן שלא תעלה עלהנדרשות 

יצרן יוכיח שימוש ה בתהליכים בהם מעורבת שריפה: .2.2....

, השבת חום קוגנרציהכגון או מחזור אנרגיה /במערכות השבת ו

 מכבשנים לתהליכי ייבוש וכדומה.

מכלל האנרגיה שמקורה באנרגיה ירוקה המאושרת  11%-וש בשימ

 על ידי המשרד להגנת הסביבה או אנרגיה ממקורות מתחדשים.

 ניהול פסולת .1....

תכנית לניהול פסולת בהתייחס לכל אתרי  יצרן חייב להכין וליישם

 הייצור שתכלול לפחות את הסעיפים הבאים:

שימוש חוזר מזרם  תהליכים ישימים להפרדת חומרים ברי מחזור וברי .1.1....

 הפסולת.

 תהליכים ישימים להשבה של פסולת לשימוש למטרות אחרות. .1.2....

 הוכחות לטיפול בפסולת רעילה על פי הנדרש בחוק. .1.1....

 שימוש חוזר בפסולת או הרחקתה ממטמנות. ...1....

 תכולת חומר ממוחזר ......

 זכוכית ממוחזרת. 21%אריחי זכוכית חייבים להכיל לפחות 
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 ר צריכהלאח( labeling) וויימחזור ות .2..

 אריזות מוצר .2.1..

 היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו.

במידה וקיימות אריזות מתכת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום,  .2.1.1..

כספית וכרום שש ערכי. זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות 

טכנית למנוע אותם במהלך ייצור אריזת המתכת של המוצר, לא 

יבש( לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו  )משקל 1.11%יעלה על 

 לעיל.

אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או  .2.1.2..

 חומרים המכילים הלוגנים אחרים.

 (.ODP=0אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון ) .2.1.1..

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור,  ...2.1..

לא צורך בשימוש במכשיר ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה ומהירה ול

 כל שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור  11%לפחות  .2.1.2..

 שניתן למחזרם בארץ, בחברות מאושרות.

יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק,  .2.1.2..

 עץ( יש אחוז מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.

 מידע על המוצר .2.2..

 מידע הכתוב הבא לצרכן:לספק את ה יצרן חייב

 ימוש המוצרש. 

  הוראות לשימוש ואחסון נכון של המוצר כדי להאריך מקסימלית

 .את חיי המדף של המוצר

  הוראות התקנה כולל המלצות לטכניקה וחומרים. הנחיות אלו

 אסור שיתייחסו למרכיבים שאינם מאושרים על פי מפרט זה.

 ור שיתייחסו הנחיות אלו אס .תחזוקה שוטפת במידת הצורך

 קל או חומר שאסור על פי מפרט זה.לכימי

 ק סביבתית של המוצר בגמר השימוש.הוראות מחזור או דרך סילו 

  הצהרה ברורה בנוגע לשימוש בחומרי מילוי חומרי איטום ציפוי או

 .טיפול אחר שנעשה בו שימוש במהלך ייצור המוצר
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 שיטות בדיקה .5

על ידי מעבדה מוסמכת לסוג  ויבוצעכל הבדיקות הנדרשות במפרט זה  .2.1

במעבדה  יבוצעוהבדיקות הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות 

 מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו.

שפורסמו באחד מהמקורות האלה:  הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .2.2

 ASTM, תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי: EN, תקני  ISOתקני

NSF ,AWWA ,EPA ,FCC, APHA standards methodsו ,- KIWA. 

השיטות המומלצות בטבלאות שבפרק זה, יוכלו לשמש כהנחיות שיספקו  .2.1

 מידע מינימלי הנדרש לצרכן. 

מציינת בתמצית את דרישות אספקת המידע המינימלי לגבי אריחי  1טבלה  .2.1.1

 זכוכית, למטרת הערכת התאמת המוצר לייעודו. 

 1טבלה 

 תכונות שיטת בדיקה

AS 4459.2 ואיכות פני שטח ממדים 

AS 4459.4 מקדם קריעה וכוח שבירה 

AS 4459.5 עמידות לדחיסה 

מוצרים שהשימוש בהם יהיה על רצפה חייבים גם לספק עם נתוני המוצר,  .2.1.2

 .NZS 586/AS.נתונים על עמידות להחלקה שנערכו בהתאם לתקן 

ו א (PER - process energy requirementחישוב דרישות אנרגיה מתהליך ) .2.1.1

( יתבצעו energy requirement for firing - ERFדרישות אנרגיה לשריפה )

 . 2על פי האמור בטבלה 

 2טבלה 

 זרם האנרגיה שיש להתחשב בו סוג הדרישה מוצרסוג 

אריחי , אבן מלאכותית

 בטון, טראצו

PER  כל זרמי האנרגיה שנכנסים למפעל

 מלהייצור, הן כדלק והן כחש

מוצרים , אריחי קרמיקה

 טבעיים שעברו שריפה

ERF  כל זרמי האנרגיה שנכנסים

 לכבשנים כדלק בתהליך השריפה

יחידות  רתלהמישמש ( של דלק gross calorific valuesערך קלורי גולמי ) ...2.1

במקרה שיהיה שימוש בדלק אחר . 1כמודגם בטבלה  מגה ג'אול-אנרגיה ל

 –בים יהיה מצוין באופן מיוחד. חשמל הערך הקלורי שבו ישתמשו לחישו

משמעו כול החשמל שנלקח מהרשת הכללית וייצור חשמל עצמי הנמדד 

  כזרם חשמל.
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 3טבלה 

 ______________ועד שעה   ______________שעהמ   ______________תקופת ייצור: יום

 מרובע(כמות המוצר )טון או מטר מעוקב( שווה לשטח הפנים של המוצר הסופי )מטר 

 סוג דלק
)ימולא  כמות

 על ידי היצרן(
 יחידות

פקטור 
 המרה

 (MJאנרגיה )
)יחושב על ידי 

 היצרן(
  1..2 ק"ג  גז טבעי

  3Nm 12.2  גז טבעי

  21 ק"ג  פרופן

  1.1. ק"ג  בוטן

  2.2. ק"ג  קרוסין

  22.7 ק"ג  בנזין

  2... ק"ג  סולר

Gas oil  2.2. ק"ג  

  2.7. ק"ג  מזוט כבד

 פחם קיטור יבש

(dry steam coal) 
  11.2 ק"ג 

  21.7 ק"ג  אנטראציט

  11.7 ק"ג  פחם

  27.1 ק"ג  קוק תעשייתי

  חשמל
קילוואט 

 שעה
1.2  

 : סה"כ שימוש באנרגיה

 ________________________________________ (:MJ/tצריכה פר טון מוצר )

 ______________________________ (:3MJ/mאו צריכה פר מטר מעוקב מוצר )

 : _________________________(2MJ/mצריכה פר מטר מרובע של מוצר מוגמר )

 

 מסמכים ישימים .6

6.1. The Australian Ecolabel Program, Good Environmental Choice Australia  
Standard - Hard Surfacing, Standard No: GECA 40-2008. 

 .לת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייהתכו – 2112ת"י  .2.2
 
 נספחים .7

 .אין

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


