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 כללי .1

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

 .הוראת הדין היא שקובעת, וחוקי  מדינת ישראל 

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

 .או מערכת איכות דומה  1001י "במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת .1.1

 .ר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמוצ .1.4

 

 חלות .2

בצורות שונות , "למבנים  יםבידוד תרמי מוצרי"מפרט זה מגדיר את הדרישות מ .1.1

המיושמים בשיטות שונות לרבות , קליפה או תפזורת, מזרן, יריעה, לרבות לוח

 : כגון, מילוי או התזה, הצבה

 .צמר זכוכית .1.1.1

 (. סיגים, סלעים)צמר מינראלי   .1.1.1

 .ולוזהצל .1.1.1

 .צמר אורגאני .1.1.4

-פנול, פוליאוריתן, פוליאתילן, פוליסטירן)פולימריים סינטטיים חומרים  .1.1.2

 (.פלסטיק, פורמלדהיד

 .גומי  .1.1.2

מעורבבים יחד עם חומרים אחרים  1.1מוצרים בהם החומרים המוזכרים בסעיף  .1.1

חומרים מסעיף  00%)בהתאמה , 20:80ביחס של עד , המשמשים בתעשיית הבנייה

  (.תעשיית הבנייהלחומרים המשמשים  10% ,1.1

-ו 1.1.1 :ומשקלי לגבי 1.1.2 -ו 1.1.4, 1.1.1, 1.1.1: לגבי תפחיחישוב היחסים ייעשה נ

1.1.2. 

 

 הגדרות .3

 .כולל חומר טרום צריכה וחומר לאחר צריכה – חומר ממוחזר .1.1

, חומר או מוצר לוואי המתקבלים במהלך ייצור המוצר – חומר טרום צריכה .1.1.1

 .לשימוש חוזר אצל אותו יצרן והמיועדים

, שהם תולדת שימוש של צרכן, אריזה או חומר, מוצר – חומר לאחר צריכה .1.1.1

שהשימוש הסופי בהם הסתיים ואשר הופרדו לאחר מכן למטרת איסוף 

 .ומחזור
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נמדד . 'מ 1שטף חום העובר דרך שכבת חומר אחידה בעובי  –( λ)מוליכות תרמית  .1.1

 . (W/mK) אט למטר קלויןוו ביחידות של

 דרישות  .4

 :במוצרים הבאים לא יפחת מהערכים שלהלן( משקלית)תכולת החומר הממוחזר  .4.1

 תכולת חומר ממוחזר  בידוד סוג מוצר
 ( *משקלית)

 42%       .צמר זכוכית 1.1.1

 12% (סיגים, סלעים)צמר מינראלי  1.1.1

 00% צלולוזה 1.1.1

 00% צמר אורגאני 1.1.4

 ,פוליאתילן, פוליסטירן)פולימריים סינטטיים  1.1.2

 (.פלסטיק, פורמלדהיד-פנול, פוליאוריתן

10% 

 10% גומי  1.1.2

 .שנים 2בתהליך של עד , תכולת החומר הממוחזר הנדרשאחוז ניתן להגיע ל *

 .יש להתחשב במרכיב העיקרי בלבד, ל"במידה והמוצר מכיל יותר ממרכיב אחד מהנ  

 :בתהליך הייצור את החומרים הבאיםבאופן יזום אין להשתמש או להוסיף  4.1

 .Polybrominated diphenyl etherמעכבי בעירה על בסיס  4.1.1

 .Brominated paraffinמעכבי בעירה על בסיס  4.1.1

 .מעכבי בעירה על בסיס פרפינים מוכלרים בעלי שרשרת קצרה 4.1.1

4.1.4 CFCs ,HCFCs,HFCs . 

שש כרום , קדמיום, כספית, תוספים או קטליזאטורים המכילים עופרת 4.1.2

 .ובדילערכי 

שאין אפשרות טכנית למנוע אותם , לוזיהומים של מתכות א 4.1.2.1

 100)משקלית  0.01%לא יעלה על , במהלך היצור של המוצר

 .כ המתכות שהוזכרו לעיל"לסה, ( מ"חל

בתהליך היצור של חומרי בידוד מוקצפים לא יהיה שימוש בחומרי ניפוח בעלי פוטנציאל   4.1

 .0 -פגיעה באוזון הגדול מ

את החומרים המסווגים במשפטי סיכון אין להוסיף לתהליך הייצור של המוצר  4.4

(R-phrases )גורמי סיכוןת ואו הצהר (H-statements ) המופיעים לעיל או

 :שילובים שלהם

משפט סיכון לפי 
 2332י "ת

 הצהרת גורם
 הגדרת סיכון GHSסיכון לפי 

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 
R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 
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משפט סיכון לפי 
 2332י "ת

 הצהרת גורם
 הגדרת סיכון GHSסיכון לפי 

R 46 H 340 לגרום נזק גנטי תורשתי עלול 
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 גיעה בפוריותתתכן פ 
R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 
המבוסס על פולימר סינטטי  מוצר בידודניתן ש, 4.4למרות האמור בסעיף  4.4.1

ות פליטכ "סהמידה וזאת ב ,יכיל פורמאלדהיד פורמאלדהיד-פנולמסוג 

אחת כפי שנמדד ב ,שעה/1מ/ג"מ 0.1-מ ןפורמאלדהיד מהמוצר קטה

 .ASTM D 5197 או ASTM D 5116: הבאות תושיטה

תהיה טובה יותר , 1של מוצר בידוד תרמי המוגדר בסעיף ( λ)המוליכות התרמית  4.2

 .'נספח ב ,0חלק , 1042י "שנקבע לחומר זה בת מהערך 10%-ב

יש לנמק במידה ולא ניתן למחזר . הפסולת מתהליך הייצור תמוחזר ככל הניתן 4.2

 .את כל הפסולת מתהליך הייצור

 מוצר אריזות 4.4

 .חס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריויצרן יתייה

כספית וכרום שש , קדמיום, הן לא יכילו עופרת, במידה וקיימות אריזות מתכת 4.4.1

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

כ "לסה( משקל יבש) 0.01%לא יעלה על , ייצור אריזת המתכת של המוצר

 .הוזכרו לעילהמתכות הכבדות ש

לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים , אריזות המכילות פלסטיק 4.4.1

 .הלוגנים אחרים

 (.ODP=0)אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון  4.4.1

ההפרדה , במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור 4.4.4

 .ואביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שה
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מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם  10%לפחות  4.4.2

 .בחברות מאושרות, בארץ

יש אחוז ( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  4.4.2

 .מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים

 

 

 שיטות בדיקה .5

ה מוסמכת לסוג הבדיקות כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבד .2.1

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

 .בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו

: הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה .2.1

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

AWWA ,EPA ,FCC ,APHA standards methods ,ו- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים  .6

6.1 The Australian Ecolabel Program GECA 33-2007 – Thermal Building Insulation 

Materials. 

6.2 The New Zealand Ecolabelling Trust - Thermal (resistive type) Building 

Insulants EC-25-04. 

6.3 Ecological standard: CCD 016 – thermal insulation materials. 

6.4 Hong Kong Green label Scheme for thermal building insulation (GL-008-012). 

 

 נספחים .7

 .אין

  

 

 

 
 
 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


