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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 

ותהליך  להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

  .הייצור של המוצר לא יפגע באדם ובעובדים

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת    .1.3

  .כל תקן ישראלי החל עליוהמוצר יעמוד בדרישות    .1.4

  

  חלות .2
כיסויי רצפות ותחתיות שטיחים המונחים על גבי בסיס של מפרט זה מגדיר את הדרישות מ

  :מתתחת הגדרה זו נכללים כיסויי רצפה דוג. ושאינם חלק ממבנה הבניין 'בטון או קורות עץ

  לוחות עץ •  פרקט •

  לינולאום •  עם למינציה כגון, מוצרי עץ מהונדסים •

  שעם •  )במבוק(חיזרן  •

  ויניל •  גומי •

  סייגים והערות

ואשר אינם מתאימים  ,ידידותיים לסביבה ,כיסויי רצפה חדשניים אחרים : 1קריטריון 

המוצר בתנאי שו, לפי מפרט זהעשויים להישקל לקבלת אישור  ,לקטגוריות המובאות לעיל

מתאימים המשטחים קשיחים . ימלא אחר הדרישות של כל הפרקים הרלוונטים במפרט זה

אינם  ,מחצבי אבן או בטון מלוטש, דוגמת אריחי קרמיקה, לשימוש אנכי וכן לשימוש חיצוני

קטגוריות אחרות עשויות להתווסף למפרט . יכולים להישקל לקבלת אישור על פי מפרט זה

   .במועד מאוחר יותר

 

 הגדרות .3
הגדרה זו . כאשר לפחות אחד מהם הוא מתכת, שילוב של שני יסודות או יותר :סגסוגת

שלושה או ארבעה יסודות , המכילות שניים( שלישוניות ורבעוניות, שניוניותכוללת סגסוגות 

  . הצר הינו חומר מתכתי בעל תכונות השונות מאלו של מרכיביו). בהתאמה

של , או לחילופין חוסר התאימות, לקבוע את התאימות גוף המבדק אחראי :מבדקהגוף 

אנשי מקצוע מוסמכים ובלתי /גוף המבדק מורכב מאיש. מוצר לכל קריטריון במפרט הירוק

עריכת מבדקים ל המשרד להגנת הסביבהעל ידי או  מכון התקניםתלויים המורשים על ידי 
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שנוהלו ובוצעו על ידי מגיש  עליהם לבצע בדיקות של התיעוד ושל ההליכים. קבלת תו ירוקל

תוך שאיפה לוודא את האמינות והאמיתות של התיעוד וההליכים שהיו בשימוש על , הבקשה

   .מנת לאמת עמידה בתנאי המפרט

, קוד זיהוי ייחודי הניתן לחומרים. שירות מספרים סידוריים של כימיקלים:CASמספר 

סוגות כימיות על ידי האגודה הכימית תערובות וסג, רצפים ביולוגיים, פולימרים, תרכובות

  . האמריקאית

  

כרומאט הנצרך על -המסה של החמצן המקבילה לכמות הדי):COD(צריכת חמצן כימית 

כאשר דגימת מים מטופלת באותו חומר מחמצן תחת , ידי חומרים מומסים ומורחפים

  . תנאים מוגדרים

  

, עץ או שכבות עץ קטנותדוגמת לוחות , עץ מעובד ומודבק  :שוליים-לוחות מודבקי

כאשר הם מקבילים אחד , המעוצבים ולחוצים יחד ליצירת יריעה בכיוון המתאים לסיבים

  . לוחות אלו לעתים קרובות מכונים גם לוחות פורניר. לשני ומאוחדים בשרף

  

IARC:  הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן .  

  ). At(ואסטאטין ) I(יוד , )Br(ברום , )F(פלואור , )Cl(כלור   :הלוגנים

MSDS:  גיליון בטיחות .  

המעוצבים ולחוצים ) שבבים או נסורת(לוחות העשויים מחתיכות עץ  :לוחות חלקיקים

  . יחד ליצירת יריעה ומאוחדים יחד בעזרת שרף

תעשייתיים שהוצאו מזרם - פוסטחומרים  :צריכה- חומרים לפני  :תכולה ממוחזרת

מחדש -לל זה הם חומרים העוברים תהליכי שימושיוצאים מכ. הפסולת בעת תהליך הייצור

שבירה או גרידה הנעשים בתהליך ומסוגלים להשתלב , טחינה מחדש, דוגמת עיבוד מחדש

  . באותו התהליך אשר ייצר את החומרים מלכתחילה

  

, מתקנים שיווקיים, חומרים המיוצרים ומושלכים על ידי משקי בית :צריכה-חומרים לאחר

מוצרים אשר , כלומר. דיים מתוקף תפקידם כמשתמשי קצה של המוצרתעשייתיים או מוס

הגדרה זו כוללת החזרה של חומרים משרשרת . לא יכולים לשמש יותר למטרה לשמה נועדו

  . ההפצה

  



 
  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 

  ותחתיות שטיחיםכיסויי רצפות 

 IGTD 76: מפרט מספר 
  GECA-25   (3/11) מתבסס על תקן

  2   :מהדורה   13מתוך  3עמוד 
 

  1.7.2012: בתוקף מתאריך
 

 

  דרישות .4

  תאימות למטרה הייעודית . 4.1

  תקנים מיושמים ואימות כשירות .4.1.1

הם המוצרים יעמדו במטרות שימושי, את האישורעל מנת לקבל  :2קריטריון 

להבטיח שהמוצר יהיה צריכות להישמר בכדי ועמידות דרישות של איכות . הייעודיים

   .זאת במקביל לדרישות לקבלת תו ירוק, מתאים לשימושו הייעודי

  אחריות   .4.1.2

זאת , בת חמש שנים לפחות בנוגע לאיכות המוצריספק אחריות היצרן  :3קריטריון 

  . דיתלצורך מטרתו הייעו שימשבתנאי שהמוצר 

STEL ) 15למשך  זמן-ה משוקללתחשיפ  ):גבולות חשיפה לזמנים קצרים –תקן חשיפה 

אפילו אם ממוצע , שהוא במהלך יום העבודה על גבול זה בכל שלבחרוג מאשר אסור שת, דקות

 אינה STELלערכי החשיפה . המשוקללתקן החשיפה אינו חורג מגבול שמונה השעות משוקלל ל

יש . ממהלמעלה מארבע פעמים ביזו חשיפה רמת ואין לחזור על  ,דקות 15התארך מעל צריכה ל

  .STEL- דקות בין חשיפות עוקבות בגבולות ה 60להמתין לפחות 

  

קיימא או - עצים שמקורם מיערות ברי, )בתולי(כולל עצים שמקורם מיערות עץ גולמיים :ץע

כולל , כמו כן. שוליים-לוחות סיבים ולוחות מודבקי, חומרי פסולת עץ הכוללים לוחות חלקיקים

  .עצים משומשים

   

החומר כפי שנקבע על פי חמצון , מדד לריכוז הפחמן האורגני במים):TOC(כלל הפחמן האורגני 

  ). CO2(חמצני -האורגני לפחמן דו

  

TLV-TWA ) ממוצע משוקלל לזמןתקן חשיפה(  

ממוצע מחושב לאורך יום עבודה רגיל בן באוויר המותר בשל חומרים מסוימים הריכוז הממוצע 

  . שעות בשבוע של חמישה ימי עבודה שמונה

  

  . שוליים-ראו לוחות מודבקי לוחות פורניר

 250°Cשטמפרטורת הרתיחה שלהן היא  תרכובות אורגניות ):VOC(פות תרכובות אורגניות נדי

  . 20°Cבטמפרטורה של  0.01kPa ≥או שלחץ האדים ; 101.3kPaבתנאי לחץ של 
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  סביבתיתכן    .4.2

התכנון , התכןמשולבים במהלך שלב להיות הקריטריונים המופיעים בפרק זה מיועדים   

  .המוצרשל פיתוח וה

  דרישות חומרים

  . הדרישות המופיעות בפרק זה תקפות לכל סוג חומר המוכל במוצר המוגמר

  עצים וחומרים טבעיים אחרים   .4.2.1

של חומרי הסיבים הממוחזרים והבתוליים  המקור הגיאוגרפי :4קריטריון 

צרכניים חייב להיות מתועד ולאפשר אימות עמידה בדרישות הנוגעות - הקדם

ויכיל , יות מאושרמקור הסיבים חייב לה. למקורות לאורך שרשרת האספקה

, סיבי כותנה, סיבים חוזרים, סיבי צלולוז, סיבים מיערות שתוליםסיבים כגון 

, סיבים אינו מאושרהמקור בו בכל מקרה  . סולת אחריםשיירי תבואה וסיבי פ

  :חל איסור על שימוש בסיבים מהמקורות הבאים

  :מקורות שנויים במחלוקת

 עצים וחומרים טבעיים אחרים שנקצרו באופן בלתי חוקי הינם: קצירה בלתי חוקית .א

את החקיקה והתקינה המקומית נסחרים או משונעים באופן המפר , חומרים הנקצרים

כאשר הכספים , CITESלהיות קשורות למינים המוגדרים בהסכם , כגון, תקנות יכולותה(

לתקנות מקומיות רלוונטיות כן ו ,לשוחד ולשחיתות, להלבנת כספיםעלולים לשמש 

 . )אחרות
עצים וחומרים טבעיים אחרים שמקורם  :)GMO(אורגניזמים מהונדסים גנטית  .ב

באמצעים שונים על מנת עיבוד ו אשר עברו באורגניזמים מהונדסים גנטית הינם אל

תוכניות רבייה מסורתיות אינן נחשבות בתור  .שינויים גנטיים מבניים חולל בהםל

 .הנדסה גנטית

המטע או החלקה  :מטעים שהוקמו לאחרונה המשפיעים על מערכות אקולוגיות ראשוניות .ג

על מערכות ישפיעו  לא, 2000היו להיות מוקמים לפני שנת  החקלאית שבשימוש חייבים

ההקמה כוללת כריתה או הריסה של יערות . אקולוגיות ראשוניות בזמן הקמתם

 . ראשוניים ולאחר מכן הקמה של המטע

אוכלוסיות בעלות ערך שימור גבוה  :אוכלוסיות בעלות ערך שימור גבוה שאינן מאושרות .ד

 :המאפיינים הבאיםבין הינן אוכלוסיות בעלות אחד או יותר מ
איזורית או לאומית של , עולמית ברמהיות המכילות ריכוזים משמעותיים אוכלוס •

פליטי איזורים ששונו מבחינה , מינים בסכנת הכחדה, אנדמיות כגון(ערכי מגוון ביולוגי 
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, או מכילים בתוכם, או אוכלוסיות הדורשות שטחים נרחבים המוכלים/ו; )אקולוגית

המינים הקיימים , אם לא כל, של רוב קיימא-את יחידת הניהול בה אוכלוסיות ברות

 . מתקיימים בתבניות טבעיות של פיזור ושפע ,באיזור באופן טבעי
מאוימות או שהינן , אוכלוסיות שהינן מורכבות או מכילות מערכות אקולוגיות נדירות •

 . בסכנת הכחדה
 או/ו) קיום או בבריאותבהקשר ל(ילידים מקומיים חיוניות עבור אוכלוסיות שהינן  •

אנשים אלו  הם הינן חיוניות לצורך שמירה על הזהות התרבותית המסורתית של

המזוהים עם אותן  ,כלכלית או דתית, אקולוגית, איזורים בעלי חשיבות תרבותית(

 ). קהילות מקומיות

  טיפול .4.2.2

לא עצים וחומרים טבעיים אחרים המשמשים במוצרי ריצוף  :5קריטריון 

על ידי , בשל טבעם המסוכן, ו קוטלי חרקים המסווגיםבקוטלי פטריות איטופלו 

IARC  או  1קבוצות כחומרים מסרטניםA2 . סיווגIARC 2B  לקוטלי פטריות

פרטים . 4או  3וקיימות חלופות מקבוצות וקוטלי חרקים אסור לשימוש במידה 

: ניתן למצוא באמצעות הקישור שלהלןנוספים 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php .  

  חיצונילשימוש רעילות עצים    .4.2.3

ממשקלו חומרים כלשהם הנושאים  0.1%- יותר מ לא יכילחיצוני לשימוש עץ  :6קריטריון 

  : משפטי הסיכון הבאיםאת אחד מ

• 50R: החיים במיםיצורים רעיל מאוד ל; 

• 51R:  יצורים החיים במיםלרעיל; 

• 52R:  יצורים החיים במיםלמזיק; 

• 53R: תה מימיסביבלטווח -לגרום השפעות מזיקות ארוכות עלול; 

• 56R: יצורים החיים בקרקערעיל ל; 

• 58R:  טווח לסביבה-ארוכותשליליות השפעות עלול לגרום . 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php


 
  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 

  ותחתיות שטיחיםכיסויי רצפות 

 IGTD 76: מפרט מספר 
  GECA-25   (3/11) מתבסס על תקן

  2   :מהדורה   13מתוך  6עמוד 
 

  1.7.2012: בתוקף מתאריך
 

 

  פלסטיק וחומרים מוקצפים, פולימרים .4.2.4

כלוריד בעת -או מתילן CFC ,HCFC ,HFCחל איסור על השימוש בתרכובות  :7יון קריטר

כולל שימוש בחומרים אלו כחומרי ניפוח עבור , הייצור של כל חומר פלסטי או מוקצף

  ). polyurethane(ן טפוליאור

  . מחזור חייה הקודםבמהלך תיוצר באמצעות שימוש בחומרים לעיל  תכולה ממוחזרתייתכן ו

בריכוז  butadiene-1,3את התרכובת  לא יכילולטקס או חומרים מוקצפים  :8יון קריטר

  ). ג"ק/ג"מ(מ "חל 1- הגבוה מ

חל איסור על השימוש בתרכובות אמינים על בסיס אנילין ובפיגמנטים וזרזים על  :9קריטריון 

  . קדמיום או כרום, עופרת, בסיס כספית

, של פוליאורתן גמישייצור אורגניים בתהליך ה כאשר נעשה שימוש בזרזי בדיל :10קריטריון 

היצרן חייב להיות חתום על הסכם עם חברה מורשית או רשומה לפינוי פסולת מסוכנת 

  .של הפסולת המסוכנתן נכו סילוקהאחראית ל

  סיבי טקסטיל .4.2.5

תחתיות  כגון(כל הסיבים הבתוליים במוצרים העשויים מסיבי טקסטיל  :11קריטריון 

  :חייבים )שטיחים

 או; תו ירוק בעלילהיות  .א

 . לעמוד בדרישות המפורטות בפרק החומרים המסוכנים שבמפרט זה .ב

  גומי   .4.2.6

חל איסור על הוספת תרכובות אורגניות הלוגניות ופתלטים לגומי במהלך  :12קריטריון 

  . הייצור

בתנאי  תלהכיל תרכובות אורגניות הלוגניות או פתלטים מותרת העשויה ממוחזרתכולה 

  . במהלך תהליך המיחזורכלאו שחומרים אלו נ

  

  ותפליט  4.3

  פורמאלדהיד –פליטה לאוויר   .4.3.1

-מוצרים העשויים מעץ ומחומרים טבעיים אחרים המכילים תוספים מבוססי :13קריטריון 

כפי , אוויר עבור פורמאלדהידיםלת ופליטהפורמאלדהיד חייבים לעמוד בדרישת מגבלות 

סייג . מתקן ייבוש או מתקן ניקוב, בתא אווירהעושות שימוש דיקה שנמדדו בשיטות ב

  . עבור עצים וחומרים טבעיים גולמיים אחריםנתן יילקריטריון זה 
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 מרכיבי עץ ליטת פורמאלדהידסף לפ ערכי :1טבלה 

  ערך סף  פרוטוקול הבדיקה

AS/NZS 2269:2004 , הליך בדיקהAS/NZS 2089.11:2005 

  עבור דיקטים 10שיטה 

1 mg/L≥ 

AS/NZS 1859.1:2004 – תוך שימוש בהליך , לוחות חלקיקים

  16שיטה  AS/NZS 4266.16:2004הבדיקה 

1.5 mg/L≥ 

AS/NZS 1859.2:2004 – MDF , תוך שימוש בהליך הבדיקה

AS/NZS 4266.16:2004  16שיטה  

1 mg/L≥ 

JIS A 5908:2003 – תוך שימוש , לוחות חלקיקים ודיקטים

  JIS A 1460בהליך הבדיקה 

1 mg/L≥ 

JIS A 5905:2003 – MDF , תוך שימוש בהליך הבדיקהJIS A 

1460  

1 mg/L≥ 

JIS A 1901 )1  )לא ניתן לשימוש עבור דיקטים mg/L≥ 

ASTM D5116 0.1 (± 0.0005) mg/m2/hr≥ 

ASTM D6670 0.1 (± 0.0005) mg/m2/hr≥ 

ISO 16000  ידוע גם בתור ( 11- ו 10, 9חלקיםEN 13419(  0.1 (± 0.0005) mg/m2/hr≥ 

 ביום השלישי

ASTM D6007  0.12mg/m3**≥ 

ASTM E1333 0.12mg/m3***≥ 

EN 717-1 ) ידוע גם בתורDIN EN 717-1(  0.12mg/m3≥ 

EN 717-2 ) ידוע גם בתורDIN EN 717-2(  3.5 mg/m2/hr≥ 

 *mg/m2/hr להופיע גם בתור  יכולmg/m2/h .  

עומדים בדרישות סוג מוצר העץ  1ח הבדיקה חייב לאשר כי התנאים המפורטים בטבלה "דו** 

) כמוצג בטבלה( EN 717-1דרישות תקן ות להיות מוצגות לפי התוצאות הסופיות חייב. הנדון

  . 0.98ביחס התאמה של 

ביחס ) כמוצג בטבלה( EN 717-1ות תקן דרישלפי התוצאות הסופיות חייבות להיות מוצגות *** 

   .0.98התאמה של 
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לבדוק את הפליטות ) i(ניתן : עמידה בדרישות ניתנת לאימות באחת מתוך שתי דרכים

מתקן ייבוש או , בתא אוויר העושות שימושהכוללות של המוצר הסופי בעזרת שיטות בדיקה 

ות של כל מרכיב וחישוב סך הפליטות על ידי בדיקת הפליט) ii(או ; ניקוב כמותווה לעילמתקן 

נבחרה במידה ו. של המוצר הסופי בהתבסס על כמויות המרכיבים הנפרדים בחומר הנדון

 ASTMהבדיקה צריכה להיות מבוצעת על בסיס השיטות המותוות בתקן , אפשרות השנייהה

D5116 :הקובע את הפליטה של תרכובות אורגניות , בסביבה תא במימדים קטנים

   .מוצרים המיועדים לשימוש פנימי/יםמחומר

  )VOC( תרכובות אורגניות נדיפות –פליטה לאוויר  .4.3.2

בעת בדיקת  mg/m2/hr 5.0-כוללת הגדולה מ VOCפליטת  לא יפיקוהמוצרים  :14קריטריון 

   .ISO 16000או  ASTM D5116  הפליטה בהתאם לתקנים

 ,מהייצור ומייד לאחר פריקה מאריזה) תשעו 72(הדגימות חייבות להיבדק בתוך שלושה ימים 

  . לעיל שצוינובתקנים בדיקה אלא אם צוין אחרת על פי פרוטוקולי ה

  

  חומרים מסוכנים     4.4

  חומרים מסוכנים    4.4.1

השימוש או , המסוכנים בתהליכי הייצוראת החומרים  להפחיתעל מנת  :15קריטריון 

תרכובות גם ובמידת האפשר (ים הבאים חל איסור על הוספת החומר, של המוצריםסילוק ה

  :למוצרים במהלך הייצור) המכילות אותם

 ;סלניום ובדיל, כספית, עופרת, נחושת, כרום, קדמיום, אנטימון: מתכות כבדות •

 ; )קשרניםדוגמת (ים הלוגניים יהכוללות ממסים אורגנ ,תרכובות אורגניות הלוגניות •

 ;כלור •

 ;פתלטים •

 ;פנולים •

 .חומרים נפיצים •
  :יגים עשויים להינתן לתרכובת ספציפית רק במידה ומגיש הבקשה יכול להראות כי החומרסי

 וגם; הינו חיוני מטעמי שמירה על הביצועים או הבטיחות -

 וגם; סביבתי במהלך הייצורם הינו מאוחסן ומנוהל באופן המונע זיהו -

  . ו משרפותמטמנות אב הטיפולכימית באופן המונע זיהומים סביבתיים בעת  כלואהינו  -
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השימוש בציפויים או גימורים העשויים או מכילים מתכות כבדות כלשהן הינו מותר אך ורק 

בנסיבות חריגות בהן הדבר חיוני מתוקף תנאי שחיקה פיזית כבדה או במקרה של חלקים 

  . הדורשים חיבורים צמודים והדוקים במיוחד

כי קיימת  ,ת חייבים להראות גםיצרנים המשתמשים בכימיקלים בעלי פוטנציאל להתפוצצו

  . ISO14001 לפי תקן) EMS(מערכת ניהול סביבתי אצלם 

  

חל איסור על הוספת , על מנת לטפל בסיכונים בריאותיים לבני אדם ולסביבה :16קריטריון 

אחת מהקטגוריות הבאות למוצרי כיסוי רצפות או בתרכובות המסווגות בתור מסוכנות 

   :מרכיביהם

וחומרים , R26-28 ,R50-R59 הנושאים משפטי סיכון אקוטיתרעילות חומרים בעלי  •

  .כחומרים מסוכנים במיוחדהמסווגים 

 . R42-43-ו R36-38 הנושאים משפטי סיכוןחומרים הגורמים לגירוי ולרגישות יתר  •

) יםיטראטוגנ(חומרים הפוגעים בהתפתחות העוברית , )יםיקרצינוגנ(חומרים מסרטנים  •

 :ביניהם, )םימוטגני(למוטציות  וחומרים הגורמים

 ;R45-49 הנושאים משפטי סיכוןכל החומרים  •

 ;A2או  1בקבוצות  IARCחומרים המסווגים על פי  •

 . 2או  CMR 1חומרים הנכללים ברשימת האיחוד האירופי המגובשת של קטגוריות  •

 . רוטרדם אמנתשל  IIIחומרים הנכללים בנספח  •

 . 1b-ו 1a-כ WHO ארגון הבריאות העולמי פיחומרי הדברת מזיקים המוגדרים על  •
סייגים עשויים להינתן לתרכובת ספציפית בשל שיקולים בטיחותיים או ביצועיים בלבד 

  :ובתנאי ש

 וגם; הייצורעובדי הקצה או ל- למשתמש יהחומר אינו מציב סיכון בריאות -

 רמת השפעה מזיקה"מגיש הבקשה יכול להראות כי חשיפה לחומר נמצאת מתחת ל -

 וגם; המתאימה NOAEL-במידה ולא ידועה ה ,או שהינה אפס ,)NOAEL" (ובחנתאמ-בלתי

 . לסביבה במהלך הייצור או השימוש במוצר השתחררהחומר אינו יכול ל -
  

הנגזרות הפונקציונליות שלהן , חל איסור על הוספת התרכובות הבאות :17קריטריון 

לחלקי המרכיבים שלהם או , מריםוהפריקורסורים הקיימים באתר שלהם למוצרים המוג

ניקוי או שימון , שימורכולל חומרי , כאמצעים המשמשים בכל שלב שהוא בתהליך הייצור

  :ייצורבמתקן הייצור וה



 
  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 

  ותחתיות שטיחיםכיסויי רצפות 

 IGTD 76: מפרט מספר 
  GECA-25   (3/11) מתבסס על תקן

  2   :מהדורה   13מתוך  10עמוד 
 

  1.7.2012: בתוקף מתאריך
 

 

• Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)  13<(או שרשרות קצרות C ( של מעכבי

 ;מוכלריםבעירה אורגניים 

• Pentachlorophenol (PCP); 

• Bisphenol A; 

 ;)benzo (a) pyrene(שמני זפת  •

 ;פולימריםלפלואורו םתוספי •

 ;אמינים המבוססים על אנילין •

• Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) ,Dibutyl phthalate (DBP) ,Diallyl 

phthalate(DAP)  אוn-butyl benzyl phthalate (BBP) ;וגם 

 . אזירידינים או פוליאזירידינים •

  תכולה ממוחזרתרים ודרישות יעילות חומ 4.5

עבור כל שלב בתהליך הייצור ייאספו חומרים השימוש ביעילות על  םנתוני :18קריטריון 

, שעתי ויומיבסיס - עליהיו הנתונים . מפורט להלןכ, ייצורה התייעלותבפורמט המאפשר 

  :לכל הפחותויכללו 

i.  וגם; )משקל פלט/ משקל קלט(% תפוקה 

ii.  במידת הצורך, המופנית למטמנות תעשייתית-פוסטכמויות של פסולת .  

העוסקים בהגדלת החלק היחסי של מחקרים יספק מידע על היצרן , בנוסף לאמור לעיל

חומרי הגלם התכולה הממוחזרת או החומרים המועדפים סביבתית בתוך כלל 

  :הכוללים כל אחד מהדברים הבאים, או שיפורים משמעותיים בתחום זה, שבשימוש

)i ( מתחדשים- החומרים שאינם תכולתהפחתת ;)ii (החומרים גדלת תכולת ה

  ). מטריאליזציה-דה(שיפור הצריכה בחומרי גלם ) iii(או ; המתחדשים במהירות

  : כדלהלן, מירביתתהיה חומרים בעלי יעילות משאבית ה תכולת, בנוסף

 חוזר תעשייתית לצורך שימוש- פוסטהפסולת ה למכל 95%לפחות ישיב היצרן  •

 או; )םיחובה לצרף ראיה להסכמים חוזיים רלוונטי(ו יישומים חלופיים בעיבוד א

 או  תפטרוכימי השאינ תתעשייתי-פוסט תכולה ממוחזרתיהיו  50%לפחות  •
  ). סיבים או חומרים ממקור חי אינם כלולים(חומרים בעלי כושר התחדשות מהיר מ
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  צמצום הפסולת .4.5.1

כולל , הליכים יעילים לצורך הפחתת הפסולתתות והיצרן חייב להנהיג מדיני :19קריטריון 

  . אמצעים למיחזור חומרי פסולת מתהליכי והייצור

  פירוקכן לת/ הפרדתיות .4.5.2

. למיחזור ויחידות הניתנות לשימוש חוזר ליחידת הניתנות יופרדוהמוצרים  :20קריטריון 

חלקי המרכיבים  .ניתנים לפירוק בקלות בעזרת כלים הזמינים מסחרית יהיוהמוצרים 

מגיש , בהתאם לשיקול דעתו של מבצע המבדק. חייבים להיות מזוהים בקלות לצורך הפירוק

הבקשה עשוי להידרש לספק הוראות לשיטת הפירוק יחד עם הריצוף בנקודת המכירה במידה 

  . ושיטת הפירוק אינה ברורה מיידית

  ין סוגי חומרים שונים ניתנים לפירוק ב-כיל קשרים בלתילא יהמוצר  :21קריטריון 

  . מיחזורבאותו זרם פסולת ללעיבוד  האסורים

  ציפויים וטיפולים .4.5.3

טופל בכל דרך אחרת באופן אשר ימנע מיחזור יצופה או י אף מוצר או רכיב לא :22קריטריון 

סייגים לדרישה זו עשויים להתאפשר עבור מוצרים בעלי אורך חיי מוצר . צרכני-פוסט

  . הציפוי או הטיפול מאריכים את אורך החיים השימושי של המוצרבהם , ארוכים

   

  :מגישי הבקשה חייבים לקיים את הדברים הבאים :23קריטריון 

לצורך מיחזור ) למעט עלויות משלוח(ללא עלות נוספת בחזרה לקבל את המוצרים שלהם  •

 או ; נוסף במתקן מיחזור

 או; על מנת שיקבל את המוצריםעם מתקן מיחזור מקומי ההסדרים מתאימים לקיים  •

תכנית לא יושלכו במסגרת המוצרים הנאספים  לפיה, להפעיל תכנית ניהול חיי מוצר •

 או; למתקני שריפהלמטמנות אשפה או 

הסכמים . הסכמים חוזיים עם צד שלישי המסוגל למחזר או לחדש את הפריט לקיים •

 . שיעובדו מדי שנה את ההיקף המשוער של המוצרים יציינוחוזיים עם צד שלישי 
כקלט חומרי גלם חוזר  עשויים לעבור עיבוד לצורך שימושמיחזור -ברימוצרים שאינם 

חומרים ממקור מתחדש על פי  50%בתנאי שהמוצר מורכב מלפחות , בהפקת האנרגיה

מנוהלים באופן יעיל על מנת ) כולל אפר(ובתנאי שכל הפליטות והפסולת המסוכנת  ,משקלו

  . ביבתילמנוע זיהום ס
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מגיש הבקשה חייב להראות כי הדרישות וההסדרים החיוניים הוסדרו על מנת , לוסך הכב

איש רטי יכללו פפרטים הנוגעים לתכנית . המוצר ניהול חיישיוכלו לספק את דרישות תוכנית 

  . זמינים לציבור באתר האינטרנט הרשמי של החברההקשר ויהיו 

  נתוני המוצר .4.5.5

  :המצהיר בבירור על הדברים הבאים, מידע בכתב למשתמשיספק צרן הי :24קריטריון 

 ;השימוש הנכון במוצר •

ותחזוקה נכונים ) כולל חומרי הדבקה מומלצים במידת הצורך(התקנה , הוראות לאחסון •

 ;את אורך חיי המוצר באופן מירביעל מנת להאריך 

את אורך חיי הוראות התחזוקה יכולות לפרט שיטות לחידוש או טיפול המאריכים  •

שימוש בכל כימיקל או ציפוי המוגבלים על לא יפרטו ולא ידרשו הוראות התחזוקה . הרצפה

 וגם; פי חלק כלשהו במפרט זה

  . חיי המוצר יום מחזורהוראות מיחזור לס •

  דרישות אריזה 4.5.6

  וגם; ים באריזות המוצריחל איסור על השימוש בחומרי פלסטיק הלוגנ: 25קריטריון 

  . ניתנים למיחזור במערכות המיחזור המקומיות יהיוחומרי אריזה משומשים  :26ן קריטריו

 

 שיטות בדיקה .5

. י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש"יעשו ע, הנדרשות במפרט זה, כל הבדיקות 5.1

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

 .בדיקות אלו

,  ISOתקני : שפורסמו באחד מהמקורות האלה, עו בשיטות מקובלותהבדיקות יבוצ 5.2

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו -  KIWA. 

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה   6.1
The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia (GECA) 
Standard No. 25- 2011v2 (March 2011) – Floor Coverings.  

 
  .9001:2008י "ת 6.2
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6.3 AS/NZS 2269:2004 . 

6.4 AS/NZS 2089.11:2005   . 

6.5 AS/NZS 1859.1:2004   . 

6.6 AS/NZS 4266.16:2004   . 

6.7 AS/NZS 1859.2:2004 . 

6.8 AS/NZS 4266.16:2004  . 

6.9 JIS A 5908:2003  . 

6.10 JIS A 1460 . 

6.11 JIS A 5905:2003 . 

6.12 JIS A 1460. 

6.13 JIS A 1901 . 

6.14 ASTM D5116 . 

6.15 ASTM D6670. 

6.16  ISO 16000 )EN 13419(. 

6.17 ASTM D6007. 

6.18 ASTM E1333. 

6.19 EN 717-1  . 

6.20 EN 717-2.  

  

  

  

 נספחים .7
 אין

 
  

 

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

  .התקנים הישראלי מראש ובכתב ממכון

 


