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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  ,המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .9.9

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .9.1

 .או מערכת איכות דומה 1009:1009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .9.1

על  ,בטיחות צעצועים - 261ת"י תקן ישראלי החל עליו לרבות כל מוד בדרישות וצר יעהמ .9.1

 .כל חלקיו הרלבנטיים

 

  חלות .2

ומעלה )פני שטח( שלהם מורכב  10%-מגדיר את הדרישות מ:  צעצועים, ש מפרט זה .1.9

 -מטקסטיל, כפי שמוגדרים ב

Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council, on 

 the safety of toys, published  in Official Journal L 170, 30 June 2009. 

רק סוגי הסיבים הבאים יהיו מותרים כסיבי טקסטיל: סיבים טבעיים )כותנה, פשתן, 

(, סיבי צלולוז סינטטי, סיבי פוליאסטר, סיבי פוליאמיד, סיבי  hemp, bastצמר, 

 , וסיבי פוליפרופילן . elastaneפוליאקריל, סיבי 

רק סוגי החומרים הבאים יהיו מותרים בנוסף לטקסטיל : פוליאסטר )יריעות פלסטיק(, 

פולאוריטן )יריעות ציפוי(, פוליפרופילן )   פילם פלסטיק גמיש(, פוליאתילן ) יריעה 

 ,speltמרשרשת, גרנולות(, פוליאמיד )טבעות אחיזה(, מוצרים טבעיים )עץ, 

 cherry stone וכדומה(, מתכות וחוטים )שאינם מצופים או מצופים בסוגי הפלסטיק

 המוזכרים לעיל( ומוטות   פיברגלס.

 

: מוצרים שמכילים גומי, לטקס, או עור כמו גם רכיבים נכללים במפרט זהלא  .1.1

 אלקטרוניים.

 

 הגדרות .3

 .אין
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  דרישות .4

 כללי .1.9

שיטות  .  EC/2009/48במיוחד בדירקטיבה המוצר יעמוד בדרישות החוק,    .1.9.9

 -  EEC/88/378 -הקודמת לבטיחות צעצועים  דירקטיבההלאימות דרישות של  

.    יש לעמוד גם בגרסאות המעודכנות  9-99חלקים   DIN EN 71-מפורטות ב

 )בימים אלה( של המקורות שהוזכרו לעיל.

  

 והצלולוזה. העץ דרישות למקור של סיבים טבעיים,  .1.1

יהיה מגידולים אורגאניים או גידולי מקנה מאושרים או יים מקור סיבי טקסטיל טבע

מסיבים  שמקורם מתקופת מעבר )פרק זמן מגידול לא אורגאני לגידול אורגאני שבו 

לגבי  No 834/2007 (EC)חלים כל חוקי הגידול האורגאני(, ואשר עומדים בדרישות 

 למעט אלפקות, אנגורה ומשי.-ווי שלהםגידולים אורגאניים ות

בר קיימא.  יהיה יער  בו משתמשים סינטטי,  הוהסיבים לייצור סיבי צלולוזקור העץ מ

יש להבטיח בכל השלבים שלא יהיה מגע בין סיבים מאושרים וכאלו שאינם מאושרים 

 .ובין סיבים מאושרים וחומרים מזהמים.

 

 דרישות כלליות מחומרים .1.1

 מותחומרים ותכשירים עם תכונות מסוי החרגה של   .1.1.9

ר הסופי, כמו גם החומרים בהם נעשה שימוש, אסור שיכילו את החומרים המוצ

 הדרישות המתייחסות לחומר ההומולוגי: -הבאים

ושהוספו  REACHבדירקטיבת  Particularly alarming-א. חומרים שמזוהים כ

 ל"רשימת המועמדים" כפי שמתעדכנת מעת לעת.

ם בטבלה שבהמשך כמוזכר המופיעי  Rובמשפטי   Hב. מסווגים ברשימת משפטי 

 . EEC/67/548בדירקטיבה 

ב, זיהומים שאי אפשר להימנע מהם טכנית. ריכוזי -ג. פטורים מסעיפים א ו

 הזיהומים בחומרים, אסור שיחרגו בכל מקרה מריכוזים, שבמקרה של תערובות

יצטרכו להיות  ,REACHלתקנת   IIנספח  1בהתאמה לנקודה  –כימיקלים 

 .MSDS-מצוינים ב

 ECתקנה 

1272/2008 

דירקטיבה 

67/548/EEC 

 ניסוח

 חומרים רעילים

H300 R28 פטלי בבליעה 

H301 R25 רעיל בבליעה 
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H304 R65 יכול להיות פטלי אם נבלע ונכנס לדרכי אוויר 

H310 R27 פטלי במגע עם עור 

H311 R24 רעיל במגע עם עור 

H330 R26 פטלי אם נשאף 

H3331 R23 רעיל עם נשאף 

H370 R39  יחד עםR23 R24 
R25 R26 R27  ואוR28 

 גורם לנזק לאברים

H371 R68  יחד עםR20 R20  
 R22ואו

 יכול לגרום לנזק לאיברים

H372 R68  יחד עםR23 R24 ואו 
R25 

 גורם לנזק לאברים

H373 R68  יחד עםR21 R20 ואו 
R22 

 יכול לגרום לנזק לאיברים

 

 

 

 ECתקנה 

1272/2008 

ה דירקטיב

67/548/EEC 

 ניסוח

 

 מסרטנים מוטגנים או רעילים לרבייה

H340 R46 יכול לגרום לפגמים גנטיים 

H341 R68 חשוד כגורם לפגמים גנטיים 

H350 R45 מסרטן 

H350i R49 יכול לגרום לסרטן בנשימה 

H351 R40 חשוד כמסרטן 

H360F R60 יכול לפגוע בפוריות 

H360D R61 יכול להזיק לעוברים 

H360FD R60/61 יכול לפגוע בפוריות/ יכול להזיק לעוברים 

H360Fd R60/63 יכול לפגוע בפוריות/חשוד כיכול לפגוע בעוברים 

H360Df R61/62 יכול להזיק לעוברים/חשוד כיכול לפגוע בפוריות 

H361f R62 חשוד כיכול לפגוע בפוריות 

H361d R63 חשוד כיכול להזיק לעוברים 

H361fd R62/63  חשוד כיכול לפגוע בפוריות/ חשוד כיכול להזיק

 לעוברים

H161 R64 יכולים לגרום נזק לתינוקות יונקים 

 חומרים מסוכנים למים
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H100 R20 רעיל מאד לסביבה הימית 

H110 R50/R53  רעיל מאד לסביבה הימית עם השפעות ארוכות

 טווח

H111 R51/R53 ת טווחרעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכו 

 השפעות בריאותיות וסביבתיות אחרות

EUH059 R59 רעיל לשכבת האוזון 

 

 

 דרישות מיוחדות מחומרים .1.1.1

דרישות מיוחדות יהיו ישימות בנוסף לדרישות הכלליות או יש לאמתן על ידי 

התייחסות מפורשת לחומרים בעייתיים במיוחד. הדרישות מתייחסות לחומר 

 ההומולוגי.

 מוש בחלקי פלסטיק מוצקיםדרישות בנוגע לשי .1.1.1.9

ככל שמדובר בחומרים מסרטנים מוטגנים או רעילים לרבייה בחלקי 

ביחד עם   EC/1935/2004פלסטיק, הם  יעמדו בתקנות אירופאיות 

בנוגע לחומרים שבאים במגע עם מזון ועל  - EC/2002/72דירקטיבה 

לגבי  - 2מספר   IIIחלק   IIנספח  EC/2009/48בסיס דירקטיבה 

חודשים וצעצועים אחרים  16שחקים שמיועדים לילדים מתחת מ

 שבאים במגע עם הפה.

 ניחוח .1.1.1.1

 לא יהיה שימוש בחומרי ריח במוצר

 מבהיר אופטי .1.1.1.1

 לא יוסף מבהיר אופטי לטקסטיל שבמוצר.

 ביוצידים .1.1.1.1

, במוצר   EC/98/8לא יהיה שימוש ביוצידים כמוגדר בדירקטיבה 

מויות שלא ניתן להימנע מהם הסופי . חומרי שימור של תוך פחית בכ

 .פטורים -    MSDS-טכנית וריכוזים שצריכים להיות מצוינים ב

 חלקיקים-שימוש בננו .1.1.1.2

-גימור המוצר הסופי או חומרים שנעשה בהם שימוש על ידי שימוש בננו

 חומרים, יהיו אסורים

 חומרים מופלרים .1.1.1.6

, perfluorinated and polifluorinated  (PFCs)השימוש בחומרים   

 יהיה אסור.
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 מעכבי בעירה .1.1.1.2

ייאסר השימוש במעכבי בעירה בגימור מוצר סופי. אם נדרש, עיכוב 

בעירה יושג על ידי שימוש בסיבים עמידים לאש או על ידי מבנה מתאים 

 של בד.

 

 קצף פלסטיק .1.1.1.9

לא ייוצר באמצעות חומרי ניפוח אורגאניים -אם בשימוש-קצף פלסטיק

 מוכלרים.

 

 בדיקות למוצר הסופי .1.1

, שיאומתו על ידי 1.1.1-ו 1.1.9להלן דרישות נוספות, לדרישות המופיעות בסעיפים 

  דרישה לבצוע בדיקה אחת על המוצר הסופי לכל דרישה.

 ניקל   .1.1.9

אם יש שימוש בניקל בפריט מתכתי, הפריט יעמוד בערכי מיגרציה למתכות שבאות 

 /לשבוע(. 1מיקרוגרם/ לס"מ 0.2במגע ישיר וארוך עם העור )

 

מבקש הבקשה יצהיר על עמידתו בסעיף זה ויגיש אישור מהספק שהחלק המתכתי 

בו נעשה שימוש עומד בדרישה. לחילופין המבקש יכול לשלוח דוח בדיקה על עמידה 

 .  DIN EN12472כנראה בצרוף   DIN EN1811בחשיפה עורית על פי 

 

 פורמלדהיד    .1.1.1

 לדהיד.אסור שימוש בפורמלדהיד או חומרים הפולטים פורמ

כמות של פורמלדהיד חופשי וכזה שיכול לעבור הידרוליזה חלקית  ממקורות  

 חל"מ. 10אחרים לא יעלה על 

 

 מיגרציה של מתכות כבדות בחומצה כלורית.   .1.1.1

( מצעצוע או מכל חלק, לא יחרגו scraped-offערך מיגרציה של חומרים שגורדו )

קטיבה לבטיחות צעצועים של הדיר IIלנספח  IIIשל חלק  91מהאמור בנקודה 

(2009/48/EC.) 

 בנוסף ערכים מחמירים ייושמו לאלמנטים המופיעים בטבלה שמתחת.

עדיין לא פותחו שיטות בדיקה מתאימות לכרום שש ערכי ובורון ולכן הם יעמדו 

 בערכי המופיעים בדירקטיבה הנ"ל עד שיוספו לה דרישות  מכימיקלים.

כיבים למעט לאלו שבהם חשיפה יכולה הערכים שבטבלה מתייחסים לכל המר
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של הדירקטיבה לבטיחות צעצועים  IIלנספח  IIIשל חלק  91נקודה שלל על פי ילה

(2009/48/EC.) 

 

 ערכי מיגרציה מצעצוע או חלקיו –טבלה  

ערך מיגרציה  יסוד

 )מ"ג/ק"ג(

 12 אנטימון

 90 ארסן

 900 בריום

 90 עופרת

 1 קדמיום

 10 ערכי 1כרום 

 90 ת אנאורגאניתכספי

 10 סלניום

 

 מיגרציה של מתכות כבדות מחומרי טקסטיל בהזעה מלאכותית   .1.1.1

 מיצוי מתכות כבדות מחומרי טקסטיל לא יעלה על הכמויות שבטבלה.

 

 ערכי מיגרציה מחלקי טקסטיל – 1טבלה 

ערך מיגרציה  יסוד

 )מ"ג/ק"ג(

 10 אנטימון

 0.1 ארסן

 0.1 עופרת

 200 בורון

 9 כרום 

 0.01 כספית 

 9 ניקל

 12 נחושת

 9 קובלט
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 חומרים אורגאניים   .1.1.2

פלסטיק או בפלסטיק מצופה  חל איסור על שימוש בחומרים אורגניים בטקסטיל,

 יר.או מצו

 תכולת חומרי בדיל אורגאני לא תעלה על :

Tributyltin compounds (TBT)            0.025 mg/kg  

Triphenyltin (TPT)                               0.05 mg/kg  

Dibutyltin compounds (DBT)                0.1 mg/kg  

Dioctyltin compounds (DOT)                0.1 mg/kg  

Monobutyltin compounds (MBT)            1 mg/kg 

 

 כלורופנול   .1.1.6

-ו pentachlorophenol (PCP), tetrachlorophenol (TCP)השימוש בכלורופנולים )

  trichlorophenol1,1,6 .ניגזרותיהם והאסתרים שלהם, ייאסר ) 

 . TeCP-ו  PCP, Tri-CP-כל אחד מחל"מ ל 0.02כלורופנולים לא תעלה על  תכולת 

 

 פלסטיזיירים.   .1.1.2

רק פטאלאטים ופלסטיזיירים הבאים, יכולים להיות בשימוש בציפוי וצביעה 

כאלו  שמוגדרים בדירקטיבה  -זרים מפלסטיקובקצף גמיש של חומרים וע

2002/72/EC  כמתאימים לייצור פלסטיק ואביזרי פלסטיק שיועדו לבוא במגע עם

 מזון.

אם היה שימוש באחד מהחומרים המוזכרים לעיל, המבקש ישלח דוח בדיקה  

 המאשר שלא היה שימוש בחומרים הבאים:

Tri(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)  

DNOP (di-n-octyl phthalate) 

 DINP (di-isononyl phthalate) 

 DIDP (di-isodecyl phthalate) 

 DEHP (di-ethylhexyl phthalate) 

 DBP (dibutyl phthalate)/ 

 DIBP (di-isobutyl phthalate)  

 BBP (benzyl butyl phthalate)  

 EN 14602או     DIN EN ISO 18856-בדיקות יערכו בהתאם ל

 חל"מ. 9000התכולה הכוללת של כל הפוספטים שהוזכרו לעיל לא תעלה על 
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 צבענים   .1.1.9

.  9המופיעים בנספח  ייאסר שימוש בצבעי אזו שיכולים לשחרר אמינים ארומאטיים

פיגמנטים וצבעים מותזים שהם מסרטנים, מוטגנים או רעילים לרבייה המופיעים 

 לא ישמשו לצביעה. 9בנספח 

 

 מוכלרים בנזן וטולואן   .1.1.1

 .1לא יהיה שימוש בטולואן ובנזן מוכלרים המופיעים בנספח 

 

 חל"מ. 9תכולת חומרים אלו  לא תעלה על 

 

 (PAHsפחממנים ארומאטיים פוליציקלים ) .1.1.90

פחממנים ארומאטיים פוליציקלים ערך המקסימלי של לא תהיה חריגה מ

, סינטטייםם למוצרים המיועדים להיות בפה, בבדי ,1בנספח ים ברשימה שהמופיע

 וציפויים. חוטים ופתילים כמו גם חלקי פלסטיק

 

 דימתיל פומאראט .1.1.99

 פומאראט, במוצר, בחומריו או באריזות משלוח. מתיל  ייאסר שימוש ב די

 

 חל"מ. 0.9תכולת החומר לא תעלה על 

 

 אלקיל פנול, אתוקסילאט ואלקיל פנולים .1.1.91

 , במוצר וחלקיו.אלקיל פנול, אתוקסילאט ואלקיל פנולים-ייאסר שימוש ב

 

אלקיל פנול, אתוקסילאט ואלקיל פנולים, בפלסטיק, ציפוי פלסטיק, צבע תכולת 

 .כל אחד -חל"מ 900לא תעלה על  וטקסטיל, כולל ציפוי טקסטיל,

 

 עמידות צבעי טקסטיל .1.2

 עמידות לשטיפה  .1.2.9

. קריטריון זה ISO 105 A03 -בהתאמה ל 1-1עמידות צבע לשטיפה תהיה לפחות 

 שים למוצרים לבנים או שלא נצבעו או הודפסו.לא יהיה י

 

 עמידות לזיעה חומצית או בסיסית   .1.2.1

 )שינוי צבע והכתמה( 1-1עמידות צבע של טקסטיל לזיעה חומצית או בסיסית תהיה 
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 קריטריון זה לא יהיה ישים למוצרים לבנים או שלא נצבעו או הודפסו.

 

 עמידות צבע לשפשוף   .1.2.1

. עמידות לשפשוף יבש תהיה 1-1ף רטוב תהיה עמידות צבע של טקסטיל שפשו

 . 1לפחות 

 קריטריון זה לא יהיה ישים למוצרים לבנים או שלא נצבעו או הודפסו.

 

 

 עמידות לרוק והזעה   .1.2.1

צבעי טקסטיל יהיו עמידים לרוק.  חומרי צביעה אחרים יהיו עמידים לרוק ולזיעה. 

 . 1-ו 9חלק   DIN 53160-ב 2זה מקביל לרמה 

 נצבעו או הודפסו.ון זה לא יהיה ישים למוצרים לבנים או שלא קריטרי

 

 ריח   .1.6

מנטול ריח ועד ריח בלתי נסבל המוצר  2למוצר יהיה רק ריח אופייני למוצר. בסקלה של 

 לפחות )ריח חלש(. 1יעמוד בערך 

 

 אריזה   .1.2

חומרי פלסטיק באריזה לא יכילו פולימרים מוכלרים. מגבלות מתכות כבדות בהתאם 

אורגניים ארז באופן שיאפשר פליטת גזים יודת האריזות הגרמנית תיבחן.  המוצר ילפק

 אריזת משלוח ואריזת מוצר לא יכילו דימתיל פומאראט. נדיפים.

 

 מידע לצרכן .1.9

 הוראות שימוש יכללו את הדרישות המתאימות מדירקטיבה בטיחות צעצועים.

התאמה לדירקטיבה יוצהר על הסיבים בהם נעשה שימוש על המוצר המוגמר, ב

96/74/EC  בנוסף, יינתנו הוראות לניקוי ותחזוקה, למשל, על ידי סמלים לניקוי .

טקסטיל. המבקש יציין בצורה נגישה לצרכן את החומרים ומרכיבים של המוצר המוגמר 

 מהמוצר(. 22%בסה"כ לפחות -)אחוז משקלי, או כללי

 

 

 שיטות בדיקה .5
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עשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, י  .2.9

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .2.1

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

,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 

 מסמכים ישימים .6
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 נספחים .7

 1.1.9צבענים ופיגמנטים שאסורים בשימוש על פי סעיף  - 1נספח 

רקטיבה צבעי אזו שיכולים לשחרר אמיניים ארומטיים המפורטים לעיל על פי די

2002/61/EC: 

 
4-aminobiphenyl                                                  (92-67-1), 
benzidine                                                             (92-87-5), 
4-chloro-o-toluidine                                              (95-69-2), 
2-naphthylamine                                                  (91-59-8), 
o-aminoazotoluene                                              (97-56-3), 
2-amino-4-nitrotoluene                                        (99-55-8), 
p-chloroaniline                                                     (106-47-8), 
2,4-diaminoanisole                                              (615-05-4), 
4,4'-diaminodiphenylmethane                             (101-77-9), 
3,3'-dichlorobenzidine                                         (91-94-1), 
3,3'-dimethoxybenzidine                                      (119-90-4), 
3,3'-dimethylbenzidine                                         (119-93-7), 
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane        (838-88-0), 
p-cresidine                                                           (120-71-8), 
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)                     (101-14-4), 
4,4'-oxydianiline                                                   (101-80-4), 
4,4'-thiodianiline                                                   (139-65-1), 
o-toluidine                                                            (95-53-4), 
2,4-diaminotoluene                                              (95-80-7), 
2,4,5-trimethylaniline                                           (137-17-7), 
4-aminoazobenzene                                            (60-09-3), 
o-anisidine                                                           (90-04-0). 
 
 

על פי דירקטיבה  -ובעלי פוטנציאל לגרום רגישות צבעים מסרטנים, מוטגנים או רעילים לרבייה 
2009/567/EC  
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C.I. Basic Red 9                                        C.I. 42 500, 
C.I. Disperse Blue 1                                  C.I. 64 500, 
C.I. Acid Red 26                                        C.I. 16 150, 
C.I. Basic Violet 14                                    C.I. 42 510, 
C.I. Disperse Orange 11                            C.I. 60 700, 
C.I. Direct Black 38                                    C.I. 30 235, 
C.I. Direct Blue 6                                        C.I. 22 610, 
C.I. Direct Red 28                                       C.I. 22 120, 
C.I. Disperse Yellow 3                                C.I. 11 855, 
C.I. Disperse Yellow 23                              C.I. 26 070, 
C.I. Disperse orange 149 
 
C.I. Disperse Blue 3                                   C.I. 61 505, 
C.I. Disperse Blue 7                                   C.I. 62 500, 
C.I. Disperse Blue 26                                 C.I. 63 305, 
C.I. Disperse Blue 35, 
C.I. Disperse Blue 102, 
C.I. Disperse Blue 106, 
C.I. Disperse Blue 124, 
C.I. Disperse Brown 1, 
C.I. Disperse Orange 1                              C.I. 11 080, 
C.I. Disperse Orange 3                              C.I. 11 005, 
C.I. Disperse Orange 37, 
C.I. Disperse Orange 76  
C.I. Disperse Red 1                                    C.I. 11 110, 
C.I. Disperse Red 11                                  C.I. 62 015, 
C.I. Disperse Red 17                                  C.I. 11 210, 
C.I. Disperse Yellow 1                                C.I. 10 345, 
C.I. Disperse Yellow 3                                C.I. 11 855, 
C.I. Disperse Yellow 9                                C.I. 10 375, 
C.I. Disperse Yellow 39, 
C.I. Disperse Yellow 49. 
 

 .צבעים ופיגמנטים שמכילים קדמיום וכספית
 

 1.1.1תרכובות בנזן וטולואן מוכלרים שאסורים בשימוש על פי סעיף  – 2נספח 

„h Chlorobenzene 

„h Dichlorobenzene 

„h Trichlorobenzene 

„h Tetrachlorobenzene 

„h Pentachlorobenzene 

„h Hexachlorobenzene 

„h Chlorotoluene 

„h Dichlorotoluene 

„h Trichlorotoluene 

„h Tetrachlorotoluene 
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„h Pentachlorotoluene 

 

 

 יתייחסו לחומרים הבאים: 1.1.90הדרישות מסעיף  – 3נספח 

 

„h Naphthalene (CAS No: 91-20-3) 

„h Acenaphthylene (CAS No: 208-96-8( 

„h Acenaphthene (CAS No: 83-32-9( 

„h Fluorene (CAS No: 86-73-7( 

„h Phenanthrene (CAS No: 85-01-8( 

„h Anthracene (CAS No: 120-12-7( 

„h Fluoranthene (CAS No: 206-44-0( 

„h Pyrene (CAS No: 129-00-0( 

„h Chrysene (CAS No: 218-01-9( 

„h Benzo[a]anthracene (CAS No: 56-55-3( 

„h Benzo[b]fluoranthene (CAS No: 205-99-2( 

„h Benzo[k]fluoranthene (CAS No: 207-08-9( 

„h Benzo[a]pyrene (CAS No: 50-32-8) 

„h Indeno[1,2,3-cd]pyrene (CAS No: 193-39-5) 

„h Dibenz[a,h]anthracene (CAS No: 53-70-3) 

„h Benzo[g,h,i]perylene (CAS No: 191-24-2) 

„h Benzo(e)pyrene (CAS No: 192-97-2) 

„h Benzo(j)fluoranthene (CAS No: 205-82-3) 

„h Dibenzo[a,l]pyrene (CAS No: 191-30-0) 

„h Dibenzo[a,e]pyrene (CAS No: 192-65-4) 

„h Dibenzo[a,h]pyrene (CAS No: 189-64-0) 

„h Dibenzo[a,i]pyrene (CAS No: 189-55-9) 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


