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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.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

 .או מערכת איכות דומה 8001:2009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

 בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו. וצר יעמוד המ .1.1

  חלות .2

כיסויי רצפה גמישים המיועדים לשימוש בתוך מבנים. מפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

 המפרט תקף באופן פרטני למוצרים הבאים:

  ק. פלסטירצפה עשויים כיסויי 

 כסויי רצפה עשויים גומי טבעי או סינטטי. 

 ( לבד מאלו המכוסים במפרטכיסויי רצפה עשויים לינוליאום .)נפרד 

 נפרד(. כיסויי רצפה עשויים שעם )לבד מאלו המכוסים במפרט 

 

 הגדרות .1

 :DIN EN 12466בהתאם לתקן שלהלן הם ההגדרות 

 כיסוי רצפה: מוצר מוגמר בצורת גיליון או אריח המשמש לכיסוי הרצפה מקיר לקיר. 1.1

 מת של דחיסה.גמישות: היכולת לשוב לצורה המקורית לאחר מידה מסוי 1.2

המשרד רשאית לכלול כיסויי רצפה גמישים נוספים בהתאם להמלצות  ירוקועדת תו  

 להגנת הסביבה.

 

  דרישות    .4

לעיל זכאים לקבלת תו ירוק במידה והם עומדים בדרישות  2ף מוצרים המפורטים בסעי

 כדלהלן:

 

 

 

 ייצור .1.1

 דרישות חומרים כלליות .1.1.1

 חומרים המסווגים כדלהלן:מרכיבים  בתור לא יכילוהמוצרים 
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 REACH"מסוכנים במיוחד" עפ"י רגולציה אירופית חומרים  .1

(EC/1907/2006),  הנמצאים ברשימת החומרים הקרויה "רשימת

 המועמדים". 

 או הצהרות הסיכון (R-Phrases) הנושאים את משפטי הסיכון חומרים  .2

         (H-Statements) אירופית  דירקטיבהוים בהמותוהקריטריונים פ"י ע 

67/548/EEC,  או ברגולציה אירופיתCLP (EC) No. 1272/2008 ,

 שלהלן.  1בטבלה  המפורטים

 

 1טבלה 

Regulation (EC) No 

1272/2008 (GHS-

Regulation) 

Directive 

67/548/EEC 

)דירקטיבת חומרים 

 מסוכנים(

 מלל

 חומרים רעילים

100H 29R רעילות מאוד בבליעה 

101H 22R רעיל בבליעה 

101H 62R מזיק: עלול לגרום נזק לריאות בבליעה 

110H 22R רעיל מאוד במגע עם העור 

111H 21R רעיל במגע עם העור 

110H 26R רעיל מאוד בשאיפה 

111H 21R רעיל בשאיפה 

120H 

18R  :בשילוב עם

21R ,21R ,22R ,26R ,

22R  29ו/אוR 

חשיפה  –מטרה-רעילות ספציפית לאיברי

 1יחידה, גורם סיכון מקטגוריה 

122H 
19R  :בשילוב עם

21R ,21R  22ו/אוR 

חשיפה  –מטרה-רעילות ספציפית לאיברי

 1חוזרת ונשנית, גורם סיכון מקטגוריה 

 

חומרים מסרטנים )קרצינוגנים(, גורמי מוטציות )מוטגנים( ורעילים למערכת הרבייה 

 )רפרוטוקסיים(
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110H 16R  לנזק גנטי תורשתיעלול לגרום 

120H 12R עלול לגרום סרטן 

H350i 18R עלול לגרום סרטן בשאיפה 

F160H 60R עלול לפגום בפוריות 

D160H 61R עלול להזיק לעובר אדם 

FD160H 60/61R עלול לפגוע בפוריות או בעובר אדם 

Fd160H 60/61R עלול לפגוע בפוריות או בעובר אדם 

H360Df 61/62R וע בפוריות או בעובר אדםעלול לפג 

162H 61R 
רעילות למערכת הרבייה, קטגוריה נוספת, 

 השפעות על הנקה או השפעות דרך הנקה

 חומרים המסוכנים למים

100H 20R  רעיל מאוד ליצורים החיים במים 

110H 20/21R 

רעיל מאוד לאורגניזמים מימיים ובעל 

טווח, עלול לגרום -השלכות ארוכות

טווח לסביבה -יות ארוכותהשפעות שליל

 המימית

111H 21/21R 

רעיל מאוד לאורגניזמים מימיים ובעל 

טווח, עלול לגרום -השלכות ארוכות

טווח לסביבה -השפעות שליליות ארוכות

 המימית

 השפעות בריאותיות וסביבתיות אחרות

028EUH 28R  מסוכן לשכבת האוזון 

 

1.1.2. N-Nitrosamines     בבסיסי גומי 

המסווגות כמסרטנות בבסיסי הגומי  N-nitrosaminesתרכובות ב א ייעשה שימושל

 מיקרוגרם/ק"ג(. 11מיקרוגרם/ק"ג; גבול הקביעה:  1.6)גבול האיתור: 

 

 בבסיסי גומיחוזר חומרים ממוחזרים לשימוש  .1.1.1

כיסויי ייצור של תהליך בחוזר בחומרים ממוחזרים לשימוש  לא ייעשה שימוש

 ג לכלל זה יתקיים עבור החומרים הבאים:. סיירצפה

  פסולת עץ 
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  על פי תקן  1.01ועד  1.02פסולת נייר מדרגהEN 643. 

 הנוצרת מתהליך הייצור של הבסיסים.  ייצורכלל זה אינו תקף לפסולת 

 

 שימוש במרככים/פלסטיסייזרים  .1.1.1

תלטים (  מקבוצת הפplasticizersלא ייעשה שימוש במרככים/פלסטיסייזרים )

  .כיסויי רצפהבתהליך הייצור של 

 שימוש .1.2

 איכות האוויר הפנימי .1.2.1

ערכי הפליטה לעיל לא יגרמו לחריגה ב 2ף המוצרים המפורטים לעיל בסעי

הדרישות מכוונות להגבלת התרומה  .בתא הבדיקהשלהלן  2המפורטים בטבלה 

 VOCשל כיסויי הרצפה לתכולת התרכובות האורגניות הנדיפות היחסית 

אוויר של  החלפתשבאוויר הפנימי במבנה בחדר מגורים בגודל ממוצע ובעל קצב 

 מיקרוגרם/מ"ק.  300ימים עד לרמה של  29לשעה לאחר  0.2

 

 : ערכי פליטה מרביים2טבלה 

 (22-הערך הסופי )היום ה היום השלישי תרכובת או חומר

 תרכובות אורגניות בתוך טווח סך 

(TVOC) 16C-6C 

≥31000 μg/m ≥3300 μg/m 

 סך תרכובות אורגניות בתוך טווח 

(TSVOC) 22C-16> C 

--- ≥330 μg/m  

 לכל ערך בנפרד  μg/m 1 ≥3 סה"כ  μg/m 10 ≥3 חומרים מסרטנים 

 1LCI --- ≥340 μg/mללא  VOCסך 

 ≤2R --- 1-ערך

 פורמלדהידים ]חל"מ[

  

--- ≥360 μg/m 

 חל"מ( 0.02)

 

-ניתן לעצור את הבדיקה החל מהיום השביעי לאחר ההטענה במידה וגבולות הערכים של היום ה

הושגו לפני הזמן וכן במידה ובהשוואה ליום השלישי לא נראתה עלייה בריכוזים של אף אחד  29

 מהחומרים המאותרים.

                                                        
1 LCI  .ריכוז העניין הנמוך ביותר = 
2 R  1 ≥ (= הסך הכולל של המנותi/LCIi(C  כאשר(iC  ,הינו ריכוז החומר באוויר התאiLCI  הינו ערךLCI  .)של החומר 
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 שירותיות .1.2.2

ת האיכות הרגילות עבור שירותיות. למטרה זו, חייבים לעמוד בדרישו המוצרים

 ים. יהמוצרים חייבים לעמוד בדרישות של תקני המוצר הרלוונט

 

 סילוקמחזור ו  .1.1

 הלוגנים  .1.1.1

נכונים, לא יורשה שימוש בתרכובות אורגניות  סילוקמתוך שאיפה למיחזור ו

הכיסויים  מעכבי בעירה( בתהליך הייצור של נים או)דוגמת קשר ותהלוגני

  .הגמישים לרצפה

 מעכבי בעירה .1.1.2

במידה ונעשה שימוש במעכבי בעירה, ניתן להשתמש בחומרים הבאים:  

 diammonium phosphate, ammoniumאמוניום זרחני אנאורגני )

polyphosphate  אחרים ) סופחי לחותוכדומה(; מינרליםaluminium 

hydroxide  מתרחבוכיוצא באלה( או גרפיט . 

 

 הצהרות ומידע לצרכן .1.1

 DIN ENההצהרות בדבר כיסויי הרצפה הגמישים ו/או אריזתם יעמדו בדרישות תקן 

 כמו כן, כל כיסוי רצפה יעמוד בסטנדרטים הרלוונטיים למוצר. .685

  ,פרטי היצרן או המשווק 

 ,שם המוצר והחומרים מהם הוא עשוי 

 ,)פרטי המוצר )הרכבו 

 ווה וגליל )אם רלוונטי(,צבע/דוגמה וכן מספר אצ 

 ,דירוג הגמישות לשחיקה 

  אורך, רוחב ועובי או שטח הכיסוי לגלילים או, בהקשר לאריחים, מימדי האריח

 וכן השטח האפשרי לכיסוי באריזה אחת במטרים מרובעים.

הודעה בנוגע  לרבותגרסה מקוצרת של ההוראות וההמלצות הבאות צריכה להיות כלולה במוצר, 

יכול הצרכן לקבל גרסה מפורטת יותר של המידע שלהלן )למשל, לפי בקשה מהיצרן, לאופן בו 

 בפניה לאתר האינטרנט של היצרן, וכדומה(. 

 לצות לשימוש במוצרים נוספים.הוראות ומידע אודות התקנה, הכוללות המ  

 הוראות ניקוי. 

 ר(.)למשל, אפשרויות החזרה ומיחזו הוראות סילוק של האריזות ושיירי המוצר 



 

  רוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק רוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ימפרט י
  

  כיסוי גמיש לרצפהכיסוי גמיש לרצפה
 טיוטה IGTD 90 :מפרט מספר

 
 BE-120   (02/11) :מתבסס על תקן

 2  :מהדורה 6מתוך  6עמוד 
 

 01.02.2012בתוקף מתאריך: 
 

 

 הצהרות פרסום .1.2

אקולוגית" או הודעות  עמד במבחני עמידותהצהרות פרסום לא יכללו הודעות דוגמת " 

המבוטאים באמצעות "משפטי סיכון" עפ"י העשויות להפחית בערך הסיכונים 

 רעיל" או "לא מסוכן לבריאות". -"לא, כגון EEC/61/548דירקטיבה 

 

 שיטת בדיקה .5

מפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. כל הבדיקות, הנדרשות ב  2.1

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

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  2.2

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA.                       

  מסמכים ישימים .6

 כלליים.  עקרונות -סביבתיות והצהרות תיווי -ISO14020 י "ת 6.1

 . 'ה מהדורה 2010 (, יולי001נוהל מכון התקנים )מת"י  6.2

 מפרטה 6.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Resilient Floor Coverings/ Blue Angel 

RAL-UZ 021  (Edition February 2011) 

 .8001:2009ת"י   6.1

6.2 DIN EN 12466. 

6.6  DIN EN 685. 

6.2 REACH (EC/1907/2006). 

6.9 CLP (EC) No. 1272/2008. 

6.8 67/548/EEC. 

 נספחים .7
 .אין

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


