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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות 1313

 3הוראת הדין היא שקובעת, מדינת ישראל וחוקי

 3להענקת תו ירוק  המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה 1303

 3מערכת איכות דומה או 1..1 י"כת ניהול איכות על פי דרישות תבמפעל מער 13.3

 3יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמוצר  1313

 

 חלות .2

 – דפסותמל וצבע שחור דיוטונר וראשי מחסניות "מפרט זה מגדיר את הדרישות מ 0313

 :כדלקמן" ייצור חוזר

כולל אבקת , ת מחדשהמיוצרת מחדש ואשר ממולא וצבעשחור  טונר מחסנית 031313

להדפסה המחסנית משמשת 3 תוף ורכיבים מכאניים אופרטיביים נדרשים, טונר

( electro photographic)פוטוגראפית -וטרהדפסה צבעונית אלקל, לבן-בשחור

 3 תהליכי שיכפול דומיםול

 3מסופקת במיכל נפרד טונרה אבקת שבהן ,מחדש ותצרויהמ טונר מחסניות 031303

 OPC יחידת יחידת תוף או": תו ירוקיוגדר המוצר המיועד לקבלת במקרה זה 

(organ photoconductor) 3"רתממוחז 

במקרה זה 3 דיו בלבד יםהמכיל, מחדש יםמחדש וממולא מיכלים המיוצרים 0313.3

 רממוחז וצבע שחור דיו ראש\מיכל: "תו ירוק יוגדר המוצר המיועד לקבלת

 OEM (Original Equipment תומקורי דיו וצבעיות מחסנ :לא נכללים במפרט זה 0303

Manufacturer3) 

 

  הגדרות .3

 3ולמכונות צילום למדפסות דיואבקה ו  –דיו טונר ו 313.

 טונרמחסנית בין ל וצבע שחור דיו ראש בין אין הבחנהמסמך זה ב – דיוטונר ומחסנית  303.

 3וצבע שחור

אשר , חומר גלםאותה למצב של " מחזירים"תהליך שבו מפרקים פסולת ו – מחזור 3.3.

 3ישמש לייצור מוצרים חדשים

 במטרה להשתמש בהם ,מתייחס למוצרים אשר נאספים לאחר השימוש – שימוש חוזר 313.

 3לצורך אותה מטרה לה נוצרו שוב

אשר  וצבע שחור למיכלי דיוו למחסניות טונרמתייחס , למטרת מסמך זה – חוזרייצור  353.

 נבדקים ונמצא כי יש להחליף בהם חלק ממרכביהם כדי, נאספים לאחר שימוש

 3להביאם למצב שמיש

http://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%9E%D7%A8_%D7%92%D7%9C%D7%9D&action=edit&redlink=1
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נאספים  אשר דיולמחסניות טונר וראשי מתייחס , למטרת מסמך זה – חוזרמילוי  333.

 3וממולאים דיו לצורך שימוש חוזר, נבדקים ונמצאים תקינים, לאחר שימוש

 

 דרישות  .4

 התאמה לייעוד 1313

איכות , היצרן להבטיח כי המוצר מתאים לייעודו ומתפקד מבחינת יכולת הדפסהעל  

במידה שווה או טובה מתפקוד מחסנית היצרן , דיו וצבעהדפסה ויכולת להעביר 

 3המקורי

 דיו וצבעאבקת  1303

 חומרים מסוכנים  .4.2.1

חומרים המסווגים במשפטי סיכון  צבעהדיו והאבקת אין להוסיף לתהליך הייצור של 

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

י "סיכון לפי תמשפט 
2332 

סיכון לפי  הצהרת
GHS הגדרת סיכון 

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 ום סרטן בשאיפהעלול לגר 
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 ילמקב אין 
R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מקביל 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 

 ולת מתכות כבדות במוצרתכ 130303

ערכי לא יוספו לתהליך  ששוכרום , כספית, קדמיום, עופרתהמתכות  13030313

   3צבעהדיו והאבקת של ייצור 

או  טבעיים)זיהומים הקשורים לתהליך ובלתי ניתנים למניעה  13030303

 3.1%.במוצר הסופי עד לריכוז של  בכל מקרה מותרים, (לייצור קשורים

בנוגע  משקלית 3.0%.ועד ; כרום שש ערכיו, כספית, בנוגע לקדמיום משקלית

 3לעופרת
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 החומצ M1-המסיסים ב primary unsulphonated aromatic amines תכולת 1303.3

 3ג"ג לק"מ ..5המבוטא כאנילין לא יעלה על , יתכלור -הידרו

, יםדיו וצבעב Aminobiphenyl-4 -ו Benzidine, ß-Naphthylamineריכוז של  130313

 3ג"לק ג"מ .1 לא יעלה על

 לקי פלסטיקח 13.3

חלקי חילוף של המחסנית העשויים פלסטיק יהיו מחומרים ברי מחזור  13.313

 3שווה לאפסODP) )חומרים שפוטנציאל הפגיעה באוזון שלהם מו

  מחזור 1313

ייבדקו או , ינוקו, משומשים יאספו דיו וצבעאו מיכלי אבקת  דיו וצבעמחסניות  131313

  3חדשה דיו וצבעוימולאו באבקת , יתוקנו

המיוצר מחדש לאחר  דיו וצבעמהמשקל הכולל של מחסנית ה 55%לפחות  131303

 לא ייכלל, בחישוב המשקל הכולל3 מחלקים ממוחזרים יהיה מורכב, שימוש

 3דיו וצבעמשקל אבקת ה

  םחזוראיסוף מוצרים ומהסדרי  1313.3

או שימוש  מחזורמבקש התו יציע הסדר החזרה של המחסנית במטרה לבצע בו 

כלול אחד או יותר מהאמצעים הבאים ויהיה תקף עבור כל הסדר החזרה י3 חוזר

 : סוגי הלקוחות

 פיקדון, 

 המעטפה  3מראש לצורך החזר המוצר המשומש ליצרן מעטפה מבוילת

 ,תסופק יחד עם המוצר

  בחנויות  מבקש התו לבין המפיצים בדבר איסוף המוצר עבורוהסכם בין

 3הקמעונאיות

 אצל המוכר  נמצאותילות אשר איסוף מצוידות במעטפות מבו קופסאות

 3הקמעונאי ונמסרת ללקוח

 3באישור מנהלת התו הירוק, ניתן להציע לקהל שיטות איסוף אחרות

מחסנית מ וא דיו וצבעבמידה וישנה הוכחה שלא ניתן למחזר חלק כלשהו מה 131313

 3היצרן יבטיח טיפול סביבתי הולם עבור חלק זה, דיו וצבעה

 מידע אלקטרוני על שבב המחסנית 1353

לדוגמה כדי להתאים את , בחלק מהמחסניות משתמשים בשבבים להעברת מידע

, בעל תו ירוק דיו וצבעמידע על שבב מחסנית 3 המחסנית למכונת צילום או למדפסת

 3 יהיה זהה למידע על שבב מחסנית היצרן המקורית
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מבקש התו יספק מידע על כך , אם לא ניתן להתאים את המידע האלקטרוני שעל השבב

 3המוצרעם ללקוח על גבי האריזה או בהוראות ההפעלה המסופקות , רכןלצ

 

 אריזות וסימון 1333

 .היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו

כספית וכרום שש , קדמיום, הן לא יכילו עופרת, במידה וקיימות אריזות מתכת 133313

במהלך ייצור  שאין אפשרות טכנית למנוע אותם, זיהומים של מתכות אלו3 ערכי

כ המתכות "לסה( משקל יבש) 3.1%.לא יעלה על , אריזת המתכת של המוצר

 3הכבדות שהוזכרו לעיל

לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים , אריזות המכילות פלסטיק 133303

 3הלוגנים אחרים

 (ODP=03)אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון  1333.3

ההפרדה , חומרים הניתנים למחזורבמידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי  133313

 3ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם  %.1לפחות  133353

 3בחברות מאושרות, בארץ

יש אחוז ( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  133333

 3רים ממוחזרים או מושביםמסוים של חומ

כמו 3 מחזורעל אריזת כל מוצר יופיע באופן ברור וקריא סמל התו הירוק וסמל ה 133353

' לאמת מידה מסבהתאם , יצוין שהמחסנית יוצרה מחדש או מולאה מחדש, כן

סמל הפח המחוק המתואר ו ים ומדפסותדיו וצבעלייצור חוזר של  11

 EC3/2006/66בדירקטיבה האירופאית 

 :הבאים בנושאים ברור עמיד יוצג או על אריזתו דיו וצבעסנית העל מח 133303

עבור המחסנית במידה ומחסנית נמכרת יחד עם מעטפת החזרה  13330313

עם הסבר לשימוש , אריזת המחסניתיש לציין זאת על גבי , המשומשת

 3 במעטפה

במידה והמפיצים או החנויות הקמעונאיות אוספים את המחסנית  13330303

 3יש לציין זאת על גבי אריזת המחסנית, חוזר ויהמשומשת לשם העברתה למיל
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 שיטות בדיקה .5

על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות  יבוצעוכל הבדיקות הנדרשות במפרט זה  5313

במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון  יבוצעוהבדיקות , במידה ולא קיימת מעבדה כזו3 הנדרש

 3בסוג בדיקות אלו

,  ISOתקני: סמו באחד מהמקורות האלהשפור הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות 5303

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

FCC, APHA standards methods ,ו- KIWA3 

 

  מסמכים ישימים .6

 3תווי וסימון, אריזה, מיון: חומרים ותכשירים מסוכנים: 0..0י "ת 3313

 3וי וסימון של חומרים מסוכניםתיו, אריזה, לסיווג - EEC/67/548דירקטיבה  3303

 EC – Classification, packaging and labeling of dangerous/1999/45דירקטיבה  33.3

preparations. 

 EEC - Classification, packaging and labeling of/1991/155דירקטיבה  3313

dangerous preparations. 

3353 Nordic Ecolabelling of toner cartridges – Remanufactured, Version 4.3  

3333 Directive 2006/66/EC - Batteries and accumulators and their wastes 

 

 נספחים .7

 3אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי


