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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל , הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה. 8001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.2

 מוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.ה .1.1

 חלות .2

 דרישות עבור:ה מגדיר אתמפרט זה  .2.1

 ממסים, דוגמת:-חומרי הדבקה נטולי .2.1.1

 על פי תקן יםמדבק יםתחליב ,DIN EN 923; 

 ;חומרי הדבקה אבקתיים 

 מקבעים םחומרי; 

 ,משטחים המכילים בטון-מצפיממסים, -יסוד וציפויי בסיס נטולי צבעי .2.1.2

המיועדים לשימוש בתור חומרי  ,סולפאט-חים המבוססים על קלציוםומצפי משט

ורצועות הדבקה להדבקה  המבניות, סרטי הדבק-התקנה בסביבות תוך

של כיסויי רצפות. בנוסף, דרישות מפרט זה תקפות גם ( holohedral) הולוהדראלית

-SMPן )אלחומרי ההדבקה של כיסוי הרצפה המבוססים על פולימרים של סיל

adhesives .) 

 לא נכללים במפרט זה: .2.2

 חומרי הדבקה לטפטים; .2.2.1

 חומרי הדבקה לאריחי קירות; .2.2.2

 חומרי מילוי לחיבורים.  .2.2.2

חומרי הדבקה לכיסוי הרצפה וחומרי התקנה אחרים ייקראו להלן "חומרי  .2.2.1

 התקנה". 

 הגדרות .3

מתחם סגור עם נתוני תפעול מבוקרים לצורך קביעת תרכובות  – חדר בדיקת פליטה .2.1

 ת נדיפות הנפלטות מחומרי הבנייה. אורגניו

מכשיר נייד המשמש לצורך קביעת תרכובות אורגניות נדיפות  – תא בדיקת פליטה .2.2

הנפלטות מחומרי הבנייה. תא בדיקת הפליטה מותקן על פני השטח של דגימת 

 הבדיקה, אשר הופכת לחלק מתא הבדיקה עצמו.

חס בין קצב זרימת האוויר הי – (h]2/m3[m qקצב זרימת אוויר ספציפי לאיזור ) .2.2

 לבין שטח של המשטח הפולט חומרים המוגדר בתור דגימת הבדיקה. 
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היחס בין נפח האוויר הטהור המגיע לתוך חדר בדיקת  –( h n]-1[קצב חילוף האוויר ) .2.1

הפליטה מדי שעה לבין הנפח החופשי של חדר בדיקת הפליטה, הנקבעים ביחידות 

 ויר לשעה. זהות, המוגדרות בתור חילופי או

נפח האוויר המגיע לתוך חדר בדיקת הפליטה לכל  –( h]3[m V0/קצב זרימת האוויר ) .2.3

 יחידת זמן. 

מהירות האוויר מעל פני השטח של דגימת הבדיקה  – (v [m/s]מהירות האוויר ) .2.3

 מ"מ(.  10)במרחק 

היחס בין שטח המשטח הפולט של דגימת  –( m2[m L/3[גורם עומס התוצר ) .2.1

 ין הנפח החופשי בחדר בדיקת הפליטה. הבדיקה לב

חלק מדגימה שהוכנה במיוחד לצורך בדיקה פליטה בחדר בדיקת  – דגימת הבדיקה .2.9

 פליטה על מנת לדמות את התנהגות הפליטה של החומר או המוצר הנבדק. 

סך הריכוזים של התרכובות האורגניות  – (TVOCסך תרכובות אורגניות נדיפות ) .2.8

-n-ו n-hexaneמזוהות העוברות אילוציה בין -לתיהנדיפות המזוהות והב

hexadecane קוטבי, כולל תרכובות הגבול הנ"ל. -על טור לא 

משמעות כללית: תרכובות אורגניות הנפלטות  – (VOCתרכובות אורגניות נדיפות ) .2.10

על ידי דגימת הבדיקה ואשר מאותרות באוויר החדר. מבחינת שיטת בדיקה זו, 

מזוהות העוברות אילוציה -רכובות אורגניות מזוהות ובלתימשמעות המונח הינה ת

 על טור לא קוטבי, כולל תרכובות הגבול הנ"ל.  n-hexadecane-ו n-hexaneבין 

תרכובות אורגניות בעלות נדיפות  – 1(SVOCלמחצה )-תרכובות אורגניות נדיפות .2.11

אילוציה  מזוהות(, העוברות-פחותה יותר )הן תרכובות מזוהות והן תרכובות בלתי

 קוטבי. -בטור לא n-hexadecaneאחרי 

סך הריכוזים של התרכובות  (TSVOCלמחצה )-סך תרכובות אורגניות נדיפות

-nמזוהות העוברות אילוציה אחרי -למחצה המזוהות והבלתי-האורגניות הנדיפות

hexadecane קוטבי. -בטור לא 

 

 

 

 

 דרישות .4

                                                           
(, תרכובות אורגניות Gerstel ,Elmer-Perkinניתן להניח כי על ידי שימוש בציוד אנליטי מודרני כזמין היום )למשל  1

 22)אלקאן בעל  docosaneלמחצה יוכלו להיות מכומתות בלי בעיה עד לרמת השוואת נדיפות לזו של -נדיפות
ולאחריה תרמודיזורפציה )שחרור  Tenaxם כיום, שיטת הדגימה (. על פי הידע הקיי369°Cפחמנים, טמפ' רתיחה 

חומר אגור בקרקע והפיכתו לגז או נוזל בעזרת חום( תיתקל בקשיים הולכים וגוברים בתהליך האנליזה של תרכובות 
ה אורגניות עם נדיפות נמוכה יותר. יחד עם זאת, אין די נסיון על מנת להמליץ על שימוש בטכניקות דגימה ואנליז

 אחרות. 
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 דרישות חומרים .1.1

 למחצה-יםחומרים אורגנים נדיפים ונדיפ .1.1.1

 ביתית"(-)איכות אוויר "פנים איכות האוויר בתוך המבנה .1.1.1.1

ערכי לעיל לא יגרמו לחריגה מ 2המוצרים המפורטים תחת סעיף  

 כדלהלן:הפליטה בתא הבדיקה, 

 (22-הערך הסופי )היום ה ביום השלישי חומר 
סך תרכובות אורגניות  

 בתוך טווח השימור
(TVOC) 16C-6C 2 

3g/mμ1000  ≤    3 3g/mμ100  ≤    3 

סך תרכובות אורגניות  
 בתוך טווח השימור 

(TSVOC) 22C-16> C 

--- 3g/mμ50  ≥ 

 לכל ערך בנפרד ≥  3g/mμ1 סה"כ  ≥  3g/mμ10 4חומרים מסרטנים  
 ≥  3g/mμ40  (LCIללא ) VOCסך  
 R  --- ≤ 1-ערך 

את הבדיקה לפני סיומה )אולם לא לפני היום השביעי לאחר ההטענה( במידה  ניתן לעצור

פליטה לא נחצו, ובמידה ובמהלך הסף לובכל אחד מארבעה ימי מדידה עוקבים, ערכי 

  .החומריםאין עליה בריכוז של אחד פרק זמן זה 

 הוצאה של חומרים ותכשירים .1.1.2

 אף אחד מהחומרים הבאים:לא יכילו התקנה חומרי  .1.1.2.1

 ומסווגים 3153195EEC דירקטיבה אירופיתשל  Iבנספח ופיעים מ -

 ,קטגוריות)מסרטנים (, או T( או רעילים )Tכרעילים מאוד )+

Carc.Cat.3  (Carc.Cat.1, Carc.Cat.2  קטגוריות)ם ימוטגניאו  

(Mut.Cat.1, Mut.Cat.2, Mut.Cat.3   או חומרים הרעילים

 ,Repr.Cat.1)יות קטגור)ים( נלמערכת הרבייה )רפרוטוקסי

Repr.Cat.2, Repr.Cat.3; 

 (מאגדיםתחליבי פולימרים, שרפים ומרכיבים דומים ) .1.1.2.2

חמצון או חומצות -חומצות שומן ברותיכילו  לאחומרי ההתקנה  -

 חימצון בתור מרכיבים של החומר. -שומן אסטריות ברות

לחומרי כמרכיבים יוספו לא תרכובות אלקיל פנול אתוקסילאטים  -

 נה. ההתק

  )פלסטיסייזרים( מרככים .1.1.2.2
                                                           

מתנול כוללת גם קביעת פליטת המתנול באמצעות -שהינם מפרידי SMPקביעת הפליטה של חומרי הדבקה מסוג  2
-( בעזרת חומר סופח מתאים והיא תישקל בחישוב ערך הGC/MSמסה של גז )-ספקטרומטריית כרומטוגרפיית

TVOC . 
 אחוזים.  10ית הינה בהסתמך על תוצאות מבחן הטבעת הזמינות, סטיית התקן הנוכח 3
על פי סיווג האיחוד  2C-ו 1Cחומרים מסרטנים הינם חומרים המוגדרים כקרצינוגנים ומשתייכים לקטגוריות  4

 האירופי.
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בייצור של בפתלאטים כמרככים )פלסטיסייזרים(   לא ייעשה שימוש

  לעיל. 2בסעיף אוזכרים המ SMPחומרי הדבקה 

 בדיל אורגני תרכובות  .1.1.2.1

משמשות כזרזים בתגובת השימור של  בדיל אורגניבמידה ותרכובות 

 , חובה לעמודלעיל 2בסעיף אוזכרים המ SMPחומרי הדבקה 

 בדרישות הבאות:

 . בוטיל בדיל-דילא יכיל וצר מה -

( TBT/DBTבוטיל בדיל )-בוטיל ודי-זיהומים של תרכובות טרי -

 אחוזים.  0.1בזרז חייבים שלא לעלות על 

 סייגים .1.1.2

 , הסייגים הבאים עשויים לקבל אישור:1.1.2.1אמור בסעיף אף ה-על

 שימור .1.1.2.1

, למעט ילו ביוצידיםלא יכ לעיל 2המאוזכרים בסעיף חומרי ההתקנה 

 חומרי שימור לאיחסון בפחיות עבור חומרי התקנה מימיים. 

 פורמאלדהיד ואצטאלדהיד .1.1.2.2

חל"מ  0.03על תעלה סך הפליטה של פורמאלדהיד ואצטאלדהיד לא 

 שלושה ימים במדידה בתא בדיקה. של במהלך מדידות 

 מתנול .1.1.2.2

 2 המאוזכרים בסעיףמתנול -מפרידי SMPחומרי הדבקה  דבעת עיבו

 חל"מ.  200מתנול של מריכוז  אין לחרוג לעיל, 

 דרישות מיוחדות .1.2

 שירותיות .1.2.1

דרישות האיכות הרגילות עמדו בלעיל י 2סעיף ב המאוזכריםחומרי ההתקנה 

 וצרים המתאימה. מלשירותיות של קבוצת ה

 הצהרת פרסום .1.2.2

 ,בשם שיופיע על האריזה ולעיל ייקרא 2סעיף ב המאוזכריםחומרי ההתקנה 

 לייעודו של המוצר.  יםקשור וויהי

הצהרות פרסום לא יכללו כל הערות אשר יפחיתו בערכם של הסיכונים 

רעיל", "לא מזיק לבריאות", -"לא כגון, 3153195EEC בדירקטיבה האירופית

 וכיוצא באלו. 

 הוראות/ הערות .1.2.2

המלל המופיע על גבי המיכל, כמו גם עלון הנתונים הטכניים, יכלול  .1.2.2.1

ת בפורמט קריא ונוח )ניתן להשתמש במלל בעל ההוראות הבאו את

 תוכן דומה(:
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 "הרחיקו מהישג ידם של ילדים".  •

"הקפידו על איוורור מספק במהלך ולאחר השימוש וההתייבשות  •

 של החומר".

 "הימנעו מאכילה, שתייה או עישון בעת עיבוד המוצר".  •

בה "במקרה של מגע עם העיניים או עם העור, שיטפו מיד בהר •

 מים". 

"אין להניח למוצר להגיע למערכות ביוב או לכל נתיב מים. אין  •

 להניח למוצר לחדור לאדמה5 קרקע". 

"נקו את הכלים בסבון ובמים מיד לאחר השימוש " )תקף  •

 מים(. -לחומרים מבוססי

"ניתן למחזר רק מיכלים אשר רוקנו כראוי. שיירים מיובשים של  •

 לכים בפסולת הביתית הרגילה". המוצר יכולים להיות מוש

"המוצר מכיל:......... )ציינו את שמ)ות( חומר)י( השימור בהתאם  •

(; למידע המיועד לאנשים בעלי רגישויות 1, סעיף 1לנספח 

 ואלרגיות, אנא צרו קשר עם: ......................". 

 :SMPהוראות5 הערות נוספות עבור חומרי הדבקה 

 הלך ההתקשחות"."המתנול מופרד במ •

 "ליבשו כפפות מגן".  •

 הוראות נוספות עבור ציפויי משטחים: .1.2.2.2

 "ליבשו כפפות מגן".  •

"תנאי איחסון: החזיקו במקום יבש וקריר. איטמו מחדש את  •

 המיכל במהודק מיד לאחר השימוש". 

עלון הנתונים הטכניים של ציפויי משטחים המכילים בטון יציין את   .1.2.2.2

ורך חיי המדף המינימלי של המיכל יציין את אאורך חיי המדף, ו

 המוצר.

כמו כן, המלל שעל המיכל חייב לכלול התייחסות מובלטת לעלון  .1.2.2.1

הנתונים הטכניים ולמקום בו ניתן להשיגו. כמו כן יש לציין את 

מספר הטלפון של היצרן אליו יכולים הצרכנים להתקשר על מנת 

 להשיג מידע נוסף.

משמר, המלל שעל המיכל חייב בנוסף  במידה והמוצר מכיל חומר .1.2.2.3

לכלול הערכה מתאימה ואת מספר הטלפון של יצרן חומר ההתקנה 

אליו יכולים הצרכנים להתקשר על מנת להשיג מידע נוסף. במידה 

ולא נעשה שימוש בחומרים משמרים, המלל שעל המיכל יכול לכלול 

 את ההודעה "ללא חומרים משמרים".
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 שיטות בדיקה .5

הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  ל הבדיקות,כ .3.1

 הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 מסמכים ישימים .6

 המפרט .3.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label Low-Emission Floor Covering 
Adhesives and other Installation Materials/ Blue Angel RAL-UZ 113 (Edition June 
2011) 
 

3.2.     DIN EN 923. 

3.2    . DIN ISO 16000-3. 

3.1    . DIN ISO 16000-6. 

3.3    . DIN EN ISO 16000-9. 

3.3    . DIN EN ISO 16000-10. 

 .EEC5315319דירקטיבה אירופית     .3.1

3.9   . ISO 1625. 

 

 נספחים .7

 בעמוד הבא.
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 : שימור בפחיות1פח נס

 
ניתן להשתמש בחומרים הבאים כחלופות לצורך שימור החומרים המפורטים במפרט זה  .1

בפחיות. יחד עם זאת, יצרנים של חומרי התקנה מימיים לא יורשו להוסיף יותר מהכמויות 

 המפורטות בטבלה הבאה:

 
 תכולה בחומר התקנה חומרים פעילים/ שילוב חומרים פעילים 

 חל"מ ביחס לכסף כלוריד 100 ≥ כלוריד-חמצני5 כסף-יום דוטיטנ (א

 methyl-2(H)-isothiazol-3-one 5-2 (ב 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  1:1ביחס של 

 חל"מ 200 ≥

 chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one5-5 (ג 

2-methyk-4-isothiazolin-3-one  2:1ביחס של 

 חל"מ 13 ≥

 חל"מ iodo-2-propinyl-butyl carbamate ≤ 90-3 (ד 

 חל"מ benzisothiazol-3(2H)-one ≤ 200-1,2 (ה 

 חל"מ bromo-2-nitro-propane-1,3-diol (BNPD) ≤ 200-2 (ו 

 חל"מ 13 ≥חל"מ +  CIT/MIT (3:1)  1)BNPD ≤ 120 +(3 (ז 

 חל"מ 10 ≥חל"מ +  CIT/MIT (3:1)  1)BNPD ≤ 130 +(3 (ח 

 חל"מ 5 ≥ל"מ + ח CIT/MIT (3:1)  1)BNPD ≤ 170 +(3 (ט 

 חל"מ 12.5 ≥חל"מ +  CIT/MIT (3:1) 2)MIT/BIT ≤ 130 + (1:1)(3 (י 

 חל"מ 15 ≥חל"מ +  CIT/MIT (3:1) 2)MIT/BIT ≤ 125 + (1:1)(3 (יא 

 1) BNPD 'ראו סעיף ו = 
2) MIT/BIT (1:1) 'ראו סעיף ב = 
2) CIT/MIT (3:1) 'ראו סעיף ג = 

 
במפרט  1.1.2.2ור מפרידי פורמאלדהיד בהתאם לסעיף החומרים הבאים מותרים לשימוש בת .2

  זה:

N-formal      :למשל(methylol urea ,dimethylol dimethyl hydantion ,trimethylol 

allantoin )O-formal  :למשל(phenyl methoxy methanol ,2,5-dioxahexa-1,6-diol) 

 הליך קבלה של חומרים נוספים .2

ם המיועדים לשמש כחומרים משמרים יותרו לשימוש אם קיים עבורם חומרים פעילים נוספי 

ערך סף בנוגע לרעילות בשאיפה, אנליזות של חומרים פעילים טהורים וכן, במידת האפשר, 

לוואי אחרים של -נתונים אודות תוצרי הפירוק הרלוונטים, איזומרים וזיהומים, כמו גם תוצרי

 החומרים הפעילים. 
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 קה: שיטות בדי2נספח 

שיטות בדיקה לקביעת פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות לצורך קבלת תו ירוק בהתאם 

 זה.  מפרטל

 ציוד .1

 ציוד לצורך השמת חומר הבדיקה 

 :לוחיות זכוכית 

  הגודל תלוי בנפח של חדר בדיקת הפליטה או בשטח של תא בדיקת הפליטה עבור קצב

 ;h2m/31/25 mלאיזור שערכו הינו -זרימת אוויר ספציפי

 שומנים קודם לתחילת הבדיקה באמצעות שיטה מתאימה שאינה מביאה -ניקוי מסיר

 לערך אפסי;

 ( בדיקת הערך האפסיblank .של לוחיות הזכוכית לפני תחילת הבדיקה ) 

 :צלחות זכוכית עם תחתית שטוחה )דוגמת, צלחות פטרי( או צלחות זכוכית עם שוליים 

  או שטח תא בדיקת הפליטה עבור קצב זרימת הגודל תלוי בנפח חדר בדיקת הפליטה

 ;h2/m31/25 mלאיזור שערכו הינו -אוויר ספציפי

 שומנים קודם לתחילת הבדיקה באמצעות שיטה מתאימה שאינה מביאה -ניקוי מסיר

 לערך אפסי;

 ( בדיקת הערך האפסיblank .של לוחיות הזכוכית לפני תחילת הבדיקה ) 

 ם סרט הדבקה בעל פליטה נמוכה, שולי זכוכית או תבנית להכנת דגימת הבדיקה )כמו ג

 תבניות נירוסטה, במידת האפשר(. 

  מרית משוננתTKB B1 

 השינון בעל חריצים משולשים בעלי הגדלים הבאים:

 סבילות מימדים

a מ"מ -0.2 מ"מ 2.1 חלל החריץ5 רוחב השן 

b מ"מ0.2 מ"מ 2.2 רוחב החריץ5 חלל השן + 

c מ"מ0.13 מ"מ 2.0 השן עומק החריץ5 עומק חלל + 

γ °0.3±  ° 55 זווית החריץ 

  1ראו פרק  –חדר בדיקת הפליטה, תא בדיקת הפליטה . 

 .מערכות דגימת אוויר 

  3חומרים סופחים לדגימת האוויר הנדרשת בעקבות פרק . 
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  כרומטוגרפיית גז נימית המצוידת ביחידת דיזורפציה תרמית )שחרור חומר האגור בקרקע

 ו נוזל בעזרת חום( המקושרת לספקטרומטר מסה עם יחידת הערכה.בצורת גז א

 דיודות.-שורת-כרומטוגרפיית נוזלים עם גלאי 

 חומרי בדיקה .2

 בחירה 2.1

שבועות.  9-הבדיקה צריכה להיעשות על גבי דגימות שהופקו לפני לא יותר מ

האדם5חברה המזמינים את הבדיקה יהיו האחראים לאספקת חומרי בדיקה טריים. 

דגימות יסופקו על פי רוב במיכל המקורי. התכנים יעברו הומוגנזציה על ידי מעבדת ה

 הבדיקה ולאחר מכן תילקח דוגמת ייחוס. תאריך הייצור יצוין על הדגימה. 

 הכנה של דגימת הבדיקה 2.2

לשימוש ייבדקו בפורמט בו הם מסופקים. חומרים אחרים -חומרי התקנה מוכנים

 היצרן לצורך שימוש.  יעורבבו בהתאם להוראות

 בתלות בסוג חומר ההתקנה הנבדק, דגימות הבדיקה יוכנו בשיטות שונות. 

 דגימות הבדיקה יוכנו תוך מילוי קפדני של ההוראות הבאות. 

 ציפויי בסיס/ צבעי יסוד 2.2.1

כל חומרי ההתקנה שהינם נוזליים בעת השימוש. חומרים אלו משמשים להכנה 

ף. חומרים אלו כוללים, למשל, צבעי יסוד מוליכים של המשטח לקראת הריצו

 וציפויים נגד החלקה. 

 הליכים בנוגע לשימוש בחומרים מימיים 2.2.1.1

אחדו את הדגימה עד שתהיה הומוגנית. במידה ואין נתוני יצרן 

מחייבים אודות המשקעים היבשים של הדגימה המסופקת, המשקעים 

על ידי ייבוש דגימה חלקית  ISO 1625היבשים ייקבעו בהתאם לתקן 

עד שניתן יהיה להגיע למשקל קבוע. יש  105°Cנפרדת בטמפרטורה 

עד  VOC-לכוונן את הדגימה ולהופכה להומוגנית בעזרת מים נטולי

משקעים יבשים על בסיס ערך המשקעים היבשים המצוין  10%לקבלת 

על בסיס ערך המשקעים היבשים  –בעזרת החלפה  –על ידי היצרן או 

שנקבע בתהליך המפורט לעיל. מזגו כמה שניתן מהדגימה המדוללת 

(, כנדרש על מנת להעמיס 2)אולי( לתוך כלי שקילה מזכוכית )ראו פרק 

. הזיזו את הכלי על מנת ליצור הרטבה אחידה של g/m 2100±5על הכלי 

התחתית. הניחו את הכלי בחדר הבדיקה מיד לאחר מכן. ודאו, על ידי 

אחר הבדיקה כי משקל רובד הדוגמה שהתייבש בחדר מחדש, ל-שקילה

 , כצפוי. g/m 210±1הבדיקה הינו 

 מצפי משטחים 2.2.2
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מצפי משטחים הינם חומרי התקנה בפורמט אבקה ההופכים מוצקים לאחר 

ערבובם עם מים. הם משמשים למילוי אריחי הרצפה המונחים. חומרים אלו 

 כוללים, למשל, מצפי משטחים מבטון ומגבס.

מצפי משטחים המבוססים על תחליבים או שרפי תגובה צריכים להיבדק כמו  

 (. 2.2.2חומרי הדבקה )ראו סעיף 

 הליך הבדיקה:

-ערבבו את הדגימה עד לקבלת תמיסה הומוגנית, בהתאם להוראות היצרן, במים נטולי

VOCל דקות. ערבבו שוב. מרחו שכבה אחידה בגובה ש 3-. הניחו לתערובת לנוח למשך כ

(, 2מ"מ מהדגימה המעורבבת על גבי כל פני השטח של לוחית הזכוכית )ראו פרק  2-כ

והסירו את השכבה בעזרת מרית שטוחה. לצורך כך, השוליים של איזור הטעינה חייבים 

פליטה )למשל: שולי -להיות מוגבלים לגובה מספק באמצעות הגבלה חיצונית נטולת

. הניחו את דגימת הבדיקה בתוך חדר הבדיקה זכוכית או נירוסטה המשמשים כתבניות(

 הפליטה. -מיד לאחר ההכנה, יחד עם ההגבלה החיצונית נטולת

 חומרי הדבקה לכיסויי רצפה ופרקט עץ 2.2.3

דבק בעת -חומרים אלו הינם חומרי הדבקה המגיעים כנוזלים או בעלי מרקם דמוי

סוי ובין הרצפה השימוש בהם. הם משמשים על מנת לספק הדבקה חזקה בין הכי

 שתחתיו. חומרים אלו כוללים, למשל, חומרי הדבקה במגע וחומרי קיבוע. 

 לשימוש-הליך הבדיקה תוך התייחסות לחומרי הדבקה מוכנים 2.2.3.1

ערבבו את הדגימה עד שתתקבל תערובת הומוגנית. שימו את הדגימה 

, 2מראש )ראו פרק -)במשקל עודף( על גבי לוחית זכוכית שנשקלה

(, ומירחו אותה באופן אחיד בעזרת מרית משוננת 1דוגמאות ראו פרק ל

(, כך שהדגימה בעלת 60°-)זווית התקיפה כ TKB B 1פעמית -חד

המבנה האחיד תכסה את המשטח כולו. שיקלו מחדש את לוחית 

, g/m 2300הזכוכית ותעדו את הכמות שהושמה. כמות זו צריכה להיות 

ניתן לקיים תחום סבילות לסטייה של במידת הדיוק המירבי האפשרי. 
2300 ±50 g/m במידה והשקילה אינה נמצאת בתחום הסבילות .

המקובל, יש להכין דגימת בדיקה חדשה. הגדילו את זווית ההתקפה של 

המרית על מנת להגדיל את כמות החומר הנמרח; הקטינו את הזווית על 

דקות.  2ך מנת להפחית בכמות. הדגימה צריכה להימרח במלואה בתו

הניחו את דגימת)5דגימות( הבדיקה בתוך חדר הבדיקה מיד לאחר 

 השלמת פעולות ההכנה. 

רכיביים וחומרי -הליך הבדיקה תוך התייחסות לחומרי הדבקה דו 2.2.3.2

 הדבקה אבקתיים
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ערבבו את הדגימה עד לקבלת תערובת הומוגנית בהתאם להוראות 

. את VOC-ו שיהיו נטוליהיצרן. במידה ונעשה שימוש במים, הקפיד

 .2.2.2.1דגימת הבדיקה יש להכין בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 

 חומרי בסיס ותשתית 2.2.4

חומרים אלו הם "מבנים משטחיים" המשמשים מתחת לכיסויי רצפות. חומרים 

-אלו כוללים חומרי בסיס מבודדים, בסיסים המצופים בחומרי הדבקה רגישים

 ללחץ, לוחות תמיכה וכיוצא באלו.

 הליך הבדיקה תוך התייחסות לכיסויי רצפה נגללים .2.4.2.1

לים על ידי סיבוב הגליל במקרה של כיסויי רצפה נגללים, החומרים נגל

לפחות פעמיים. במקרה של הרצות רחבות, יש לקחת דגימה בגודל של 

מ'(,  1מ"ר ממרכז ההרצה. במקרה של הרצות צרות )רוחב > 1לפחות 

יש לבצע את הדגימה כך שתכלול את כל הרוחב של הגליל לאורך 

המספק עבור הבדיקה. במידת האפשר, יש לגלול את הדגימות בכיוון 

מנוגד לכיוון הגלילה הרגיל ומומלץ לקבע אותן בעזרת תופסנים. ה

הגלילים עטופים ברדיד אלומיניום וארוזים ברדיד פוליאתילן או 

פוליפרופילן אטום הרמטית ונטול הדפסים. כל רדיד יכול להכיל רק 

( בין זמני הדגימה 1דגימה אחת. אסור שתעבור יותר משעה אחת )

מוצאת מאריזתה במעבדת הבדיקה מיד והאיטום ההרמטי. הדגימה 

. 1לפני תחילת הבדיקה, אז היא מוכנת לחדר הבדיקה כמתואר בפרק 

כל השוליים הפתוחים צריכים להיאטם בעזרת חומרים אינטריים, 

 דוגמת סרט הדבקה בעל פליטה נמוכה או רדיד אלומיניום. 

הפליטה של כיסויי השוליים הנמצאים בשימוש תיקבע ותתועד עוד 

 קודם לתחילת הבדיקה.

 הליך הבדיקה תוך התייחסות לכיסוי באריחי רצפות 2.4.2.2

חומרי אריחים עדיפים לשינוע ביחידות אריזה רגילות )אולם יש לעטוף 

אותם בנוסף ברדיד אלומיניום או ברדיד פוליאתילן או פוליפרופילן(. 

הדגימה תוצא מעטיפתה במעבדת הבדיקה מיד לפני תחילת הבדיקה. 

חומרי הדגימה יילקחו ממרכז האריזה. דגימות הבדיקה יחתכו או 

יאוחו כך שיגיעו לגודל הדרוש לבדיקה. כל השוליים הפתוחים ייחתמו 

נמוכה או -בעזרת חומרים אינרטיים, דוגמת סרט הדבקה בעל פליטה

 רדיד אלומיניום. 

הפליטה של כיסויי השוליים הנמצאים בשימוש תיקבע ותתועד עוד 

 לתהליך הבדיקה. קודם 
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 מדדי חדר הבדיקה או תא הבדיקה .3

 [. חובה זו תקפה במיוחד עבור:1חדר הבדיקה5 תא הבדיקה חייב לעמוד בדרישות ]

  נטול–אספקת אוויר בטיהור גבוה(-VOC ונטול-)אבק 

 אספקת מים בטיהור גבוה 

 דפנות החדר5 התא העשויים זכוכית או נירוסטה 

 ידת האפשרללא שימוש בחומרי איטום, עד למ 

  .חסימת דפנות החדר הינה מומלצת 

 [:1יש להקפיד על כך שתנאי הבדיקה הבאים יעמדו בתאימות עם הדרישות ]

  23°C ± 1K (Tטמפרטורה )

  % 5 ± % 50 לחות אוויר יחסית

 5 1.23  % ±2 (q)לאיזור -קצב זרימת אוויר ספציפי

  מ5שנייה 0.1-0.2 (vמהירות זרימת אוויר )

( תבוצע בתוך החדר5 התא לפני הטענת חדר הבדיקה. הערך האפסי blankהערך האפסי )קביעת 

לחומרים מסרטנים   3g/mμ0.5ככלל או על   3g/mμ2עבור חומרים בודדים חייב שלא לעלות על 

(C בפרט. סך כל הערכים האפסיים של חומרים בודדים חייב שלא לעלות על )3g/mμ10  הערך .

 ח ייקבע וינוכה מקביעת הערך האפסי של חדר הבדיקה5 תא הבדיקה. האפסי של החומר הסופ

מדידות חדר הבדיקה5 תא הבדיקה תבוצענה ללא הפרעה במהלך כל תקופת הבדיקה. אין להסיר 

 את הדוגמיות בפרק זמן זה. 

תנאי המסגרת הבאים הוכחו כיעילים עבור הטענת חדר5 תא בדיקה. חובה לוודא כי האוויר 

ריות באופן אחיד ומכל צדדיה של הדגימה לצורך מדידות החדר )אין להניח את מועבר במחזו

 דגימת הבדיקה על התחתית של חדר הבדיקה(:

 חומרי הדבקה לכיסוי רצפות או חומרי הדבקה לפרקט:

 מ"מ(,  x 270 220לוחיות זכוכית ) 9 חדר: –מ"ק  1

 מ"ר 0.1מ"מ )מצד אחד( =  x 250 200שכבת חומר הדבקה 

 מ"ק5שעה(,  0.3לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  0.3ופי אוויר = )חיל

 מ"ר5מ"ק( 0.1החלל המוטען = 

 מ"ר 0.08מ"מ )מצד אחד( =  x 300 300לוחית זכוכית  1 חדר: –ליטר  223

 לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  0.3)חילופי אוויר אוויר = 

 מ"ר5מ"ק( 0.1מ"ק5שעה(, החלל המוטען =  0.112

 מ"מ(,  x 270 220לוחיות זכוכית ) 2 חדר: –ליטר  20

                                                           
מ"ר וחילוף אוויר  1[ על בסיס שטח רצפה של B; נספח 1לאיזור נקבע בהתאם לסעיף ]-קצב זרימת האוויר הספציפי 5
(n של )11.1לשעה בחדר שנפחו  0.3 ( מ"ק. הטענת חדרL של )מ"ר  1מ"ר5מ"ק מחושבת על בסיס חלל רצפה של  0.1

 . h2/m3q = n/L = 1.25 mמ"ק. מכאן שהתוצאה היא:  11.1ונפח חדר של 
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 מ"ר 0.1מ"מ )מצד אחד( =  x 250 200שכבה חומר הדבקה 

 לשעה  3.23)חילופי אוויר אוויר = 

 3מ"ק5שעה(, החלל המוטען =  0.112)קצב זרימת נפח האוויר = 

 מ"ר5מ"ק(

 תא בדיקת פליטה

 [(:BAM [1)למשל 

מ"ר. את  0.0101מ"מ =  113ינו צלחת פטרי אחת שקוטרה הפנימי ה

הצלחת יש להניח על בסיס מישורי ואינרטי )לוחית זכוכית, ראו לעיל(. 

את התא יש להתקין על גבי לוחית הזכוכית במרחק אחיד משולי צלחת 

 הפטרי. 

 לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  12)חילופי אוויר אוויר = 

 מ"ק(מ"ר5 10.1מ"ק5שעה(, החלל המוטען =  0.0.12

 בסיסים:

מ"מ. שמונה דגימות בדיקה  x 220 270את הבסיסים יש לחתוך לגודל  חדר: –מ"ק  1

עצמית באופן -גב בעזרת נייר אלומיניום עם הדבקה-אל-יודבקו יחד גב

 מ"ר.  0.1ס"מ(. משטח הפליטה המתקבל הינו מגודל  1מקיף וחופף )

 מ"ק5שעה(,  0.3= לשעה )קצב זרימת נפח האוויר  0.3)חילופי אוויר = 

 מ"ר5מ"ק( 0.1החלל המוטען = 

מ"מ. שתי דגימות בדיקה  x 170 320את הבסיסים יש לחתוך לגודל  חדר: –ליטר  223

עצמית באופן -גב בעזרת נייר אלומיניום עם הדבקה-אל-יודבקו יחד גב

 מ"ר.  0.08ס"מ(. משטח הפליטה המתקבל הינו מגודל  1מקיף וחופף )

 מ"ק5שעה(,  0.112לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  0.3= )חילופי אוויר 

 מ"ר5מ"ק( 0.1החלל המוטען = 

מ"מ. שתי דגימות בדיקה  x 220 270את הבסיסים יש לחתוך לגודל  חדר: –ליטר  20

עצמית באופן -גב בעזרת נייר אלומיניום עם הדבקה-אל-יודבקו יחד גב

 מ"ר.  0.1נו מגודל ס"מ(. משטח הפליטה המתקבל הי 1מקיף וחופף )

 0.123לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  3.23)חילופי אוויר = 

 מ"ק5שעה(, 

 מ"ר5מ"ק( 3החלל המוטען = 

 תא בדיקת פליטה

 [(:BAM [1)למשל 

את הבסיסים יש לחתוך בהתאם לאורך או קוטר השוליים שהינם לפחות 

ראו לעיל(.  מ"מ ולהניחם על בסיס מישורי ואינרטי )לוחית זכוכית, 200

התא צריך להיות מותקן על גבי משטח זה. משטח הפליטה המתקבל הינו 

 מ"ר.  0.0111מגודל 

 0.0221לשעה )קצב זרימת נפח האוויר =  22.1)חילופי אוויר = 

 מ"ק5שעה(, 

 מ"ר5מ"ק( 11.1החלל המוטען = 
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 שיטות דגימת אוויר ואנליזה .4

ולאחר מכן בעזרת  Tenax-ך שימוש ב, הדגימות ייעשו תוSVOC-ול VOC-בכל הנוגע ל

 . GC/MSD[, וכן הערכה בעזרת 2דיזורפציה תרמית לפי ]

בכל הנוגע לפורמאלדהידים ואצטאלדהידים, הדגימה תיעשה על ג'ל סיליקון או על מסנני 

dinitro-phenylhydrazine-impregnated (DNPH)  או בתוך תמיסה מימית שלDNPH .

דיזורפציה לא יותר מיומיים לאחר הדגימה על מנת להימנע טעונים יעברו  DNPHמסנני 

מתוצאות הנמוכות מהתוצאות הצפויות עבור פורמאלדהידים. דיזורפציה תיעשה בעזרת 

. בעת השימוש בגלאי שורת דיודות, HPLC/UVאצטוניטריל, הפרדה וזיהוי ייעשו בעזרת 

 [(. DIN ISO 16000-3 [2אורכי גל משמעותיים )לפרטים ראו  2או  1-הכימות ייעשה ב

 שעות.  72±2הדגימה עבור פורמאלדהידים ואצטאלדהידים תיעשה לאחר 

תיעשה לפחות בזמנים הבאים לאחר הטענת חדר הבדיקה  SVOCאו  VOCהדגימה עבור 

 )בכל פעם תבוצע לפחות קביעה כפולה של הקריאה(: 

 שעות( ±3 72לאחר ההטענה ) שלישיביום ה; 

 ענה. לאחר ההט 29-ביום ה 

מומלץ לבצע דגימות ביניים בשלושה ימים נוספים לפחות בין שני מועדים אלו, שכן הדבר יכול 

לספק מידע נוסף אודות דינמיקת הפליטה או התנהגות ההתיישנות, פרטים המהווים מידע חשוב 

לצורך פיתוחים עתידיים של מוצר היצרן. זאת ועוד, תוצאות האנליזה המושגות כתוצאה 

וודאויות במדידות מכיוון שניתן לקבל נתונים נוספים -נוספות יכולות לעזור להפחית אי מדגימות

לצורך זיהוי מורחב וכימות של חומרים. מלבד זאת, נתונים אלו מאפשרים עצירה מוקדמת של 

 , "הערכה". 3הבדיקה במידה וניתן להראות עמידה בדרישות הקריטריון המופיע תחת סעיף 

ליזה המתוארת בנספח מתאימה לטווח רחב של תרכובות פליטה. רשימה של שיטת הדגימה והאנ

 DIN ISOהתרכובות שיש להתייחס אליהן במדידות פליטה של חומרי בנייה ניתן למצוא בתקן 

 [. 2( ]A)נספח  16000-6

במידת האפשר כל החומרים יזוהו ויכומתו בנפרד בעזרת גורמי תגובה יחסית של התקן הפנימי 

 2 ≤( של כל הערכים המזוהים VOC-המכיל דאוטריום( הנובעים מהכיול. הסכום )סך ה)טולואן 

3g/mμ עם תקופת אצירה בין הקסאן והקסאדקאן, ייקבע עבור כל יום מדידה. בנוגע לתרכובות ,

(, כלומר תרכובות עם זמני אצירה ארוכים יותר מאשר SVOCלמחצה )-אורגניות נדיפות

 ייקבע גם כן.   3g/mμ2 ≤של כל הערכים המזוהים ( TSVOCהקסאדקאן, הסכום )

במידה והחומרים אינם ניתנים לזיהוי או במידה וגורם התגובה היחסית אינו יכול להיקבע, 

( משוער של התקן הפנימי. התו הירוק לא יינתן במידה RFהכימות ייעשה לפי גורם תגובה )

ומרים שאינם מכומתים במדויק מזוהים ו5או הח-ובסיום הבדיקה חלקם של החומרים הבלתי

)מחושב על ידי גורם תגובה של טולואן ]המכיל דאוטריום[ של   3g/mμ40-מסתכם בלמעלה מ

 התקן הפנימי(. 
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אליפאטים במידה והן עולות, בנפרד -בנזן או איזו 2C ≤סייגים לדרישה זו ניתנים עבור תערובות 

ובה של טולואן המכיל דאוטריום. במקרה סכום המכומת על ידי גורם תג –  3g/mμ40או יחד, על 

 של הטולואן.  LCIיחושב על בסיס ערך  R-Valueזה, 

 דוח הערכה ובדיקה .5

ג'5מ"ר; מצפי משטחים:  200הערכים הנמדדים מנורמלים לתנאים סטנדרטים )חומרי הדבקה: 

-יס נטוליג'5מ"ר; צבעי יסוד5 ציפויי בס 10מ"מ; צבעי יסוד5 ציפויי בסיס מימיים:  2שכבה של 

 ג'5מ"ר( באופן הבא: 100מים: 

 

חומרי הדבקה, צבעי 

 יסוד, ציפויי בסיס: 
( 2g/mכמות סטנדרטית לשימוש ) x( 3g/mμ( = ערך מדוד )3g/mμתוצאה )

 (52g/m כמות ממשית בשימוש )

 (mm( 5 עובי ממשי )mm) x 2( 3g/mμ( = ערך מדוד )3g/mμתוצאה ) מצפי משטחים:

( צריכים להיות מצויינים יחד עם ערכי הריכוזים שלהם. על ≤  3g/mμ2ים )כל החומרים הבודד

( יופחתו מערכי הריכוזים הנקבעים של blankמנת לפשט את ההליכים, הריכוזים האפסיים )

או   3g/mμ2חתיכת הבדיקה במידה והחומרים הנפלטים מאותרים בדגימה האפסית גם כן )עד 

3g/mμ0.5  )לכל הפחות, יש לציין את ערכי הריכוזים הנקבעים בימים עבור תרכובות פחמניות .

 ושמונה לצורך חישוב הריכוז הכולל והריכוז של כל אחד מהחומרים הבודדים. -השלישי והעשרים

 ≤מזוהים שהינם -, סך ערכי הריכוזים של כל החומרים המזוהים והבלתיTVOCלצורך ציון ערכי 

3g/mμ2  פת האצירה שלהם הינה בין צריך להיקבע עבור חומרים שתקוhexane-n ו--n

hexadecane . 

, סך ערכי הריכוזים של כל החומרים המזוהים והבלתי מזוהים שהינם TSVOCלצורך ציון ערכי 

≥ 3g/mμ2   צריך להיקבע עבור חומרים שתקופה האצירה ארוכה יותר מאשר זו של-n

hexadecane . 

, המנה של ערך הריכוז והערך  3g/mμ5-גדול ממזוהים, ואשר ריכוזם  VOCלצורך הערכה של 

 [( תיקבע בהתאם לנוסחה הבאה:3)ראו ] LCIהמכונה 

 
 [. 3אשר יוכנסו לנוסחת החישוב ניתן לראות בטבלה במקור ] LCIאת ערכי 

הבדיקות ייפסקו לפני הזמן )אולם לא לפני היום השביעי לאחר ההטענה( במידה ובארבעה ימי 

שאינם עולים על הגבולות המוגדרים,  R-Values-ערכי פליטה מותרים ו מדידה עוקבים יתקבלו

 2-ובמידה ובמהלך תקופה זו אף אחד מהחומרים המזוהים לא הראה עליה בריכוז של למעלה מ
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3g/mμ כנקבע על בסיס פונקציית רגסיה לינארית בתקופת הזמן של ארבעה ימי המדידה. במידה ,

 ישות לקבלת התו הירוק מבחינה זו. והדבר התקיים, ייחשב כעמידה בדר

 דוח הבדיקה יתעד את הבדיקה כולה ויכיל גם הערכה שלמה של התוצר. 

 הדוח יציין את הדברים הבאים:

 היצרן 

  ייעוד התוצר המדויק )כולל שטח מגרש, תאריך ייצור, תכנים מוצקים )לצבעי יסוד ולציפויי

 בסיס((

 תאריך הייצור, תאריך הקבלה 

 סוג האריזה 

 אריך5 תקופת הבדיקהת 

  הפקת דגימות הבדיקה )מימדים, ובמידת האפשר: הליך הערבוב, הכמות הנמרחת, שיטת

 המריחה )כלי המריחה שהיה בשימוש((

  תנאי הבדיקה )סוג וגודל החדר, טמפרטורה, לחות יחסית, חילופי אוויר או קצב זרימת נפח

מן ומשך דגימת האוויר, נפח וקצב לאיזור, ז-אוויר, עומס חלל, קצב זרימת אוויר ספציפי

 זרימת הנפח של דגימת האוויר(

 שם, מספר-CAS  וריכוזים שלVOC  מזוהים, כמו גם ריכוזים שלVOC מזוהים -בלתי

 (28TVOC-ו 3TVOCושמונה וכן סכומיהם )-שאותרו ביום השלישי וביום העשרים

 שם, מספר-CAS  וריכוזים שלSVOC  מזוהים, כמו גם ריכוזים שלSVOC מזוהים -בלתי

 (28TSVOCשאותרו ביום העשרים ושמונה וכן סכומיהם )

 שם, מספר-CAS וריכוזים של תרכובות-C מזוהות כמו גם סכומן בימים השלישי והעשרים-

 ושמונה. 

  חישובR Value של היום העשרים ושמונה 

  שעות 12ציון ריכוזי פורמאלדהידים ואצטאלדהידים לאחר 

 ספרות .6

1. DIN V ENV 13419-1 חומרי בנייה. קביעת הפליטה של תרכובות אורגניות נדיפות :

(VOC חלק .)שיטות חדר בדיקת פליטה. גירסה גרמנית של 1 :ENV 13419-1 . 

DIN V ENV 13419-2      חומרי בניה. קביעת הפליטה של תרכובות אורגניות נדיפות :

(VOC חלק .)שיטות תא בדיקת פליטה. גירסה גרמנית של 1 :ENV 13419-2 . 

2. DIN ISO 16000-6 קביעת תרכובות אורגניות נדיפות באוויר 3חלק  –: אוויר פנימי :

, דיזורפציה Tenax TA® sorbentפנימי ובאוויר חדר בדיקה על ידי דגימה פעילה על גבי 

 MS/FID (ISO/DIS 16000-6 .)תרמית וכרומטוגרפיית גזים בעזרת 
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2. DIN ISO 16000-6 קביעת פורמאלדהידי ותרכובות קרבוניליות 2 חלק –: אוויר פנימי :

 (. ISO/DIS 16000-6שיטת דגימה פעילה ) –אחרות 

 :.UBA project Noבדיקה וקביעה של חומרי הדבקה וכיסויי רצפה בעלי פליטה נמוכה.  .1

298 95 308, UBA texts 27/03 2002, סוכנות הגנת הסביבה הפדרלית, ברלין . 

3. JAnn, O., Wilke, O.טות והגבלות בקביעת פליטת : שיSVOC  מחומרים ותוצרים

"התפתחויות אחרונות במדידה והערכה של איכות  VDIבהתוועדות לצורך ליבון 

 . VDI-Verlag ,2002, 231-231עמודים  VDI 1333-, דוח2002יוני,  11-12האוויר", 

3. d/voc.pdf-umweltdaten.de/downhttp://www.  ( 11-12)עמודים 

 . daten/daten/voc.htm-info-http://www.umweltbundesamt.de/ubaאו 

 נספח לשיטות בדיקה

 [(2דוגמה לשיטת בדיקה מבוססת )ראו ]
 1מ"מ, קוטר פנימי:  3מ"מ, קוטר חיצוני:  119)אורך הצינורית:  Tenax TAצינוריות דגימה: 

 100ליטר ) 1( עם תקעי צמר פלדה(; נפח דגימה 30-90)רשת  Tenax TAמ"ג של  200מ"מ, 

 –יוסף טולואן )המכיל דאוטריום( כתקן פנימי  Tenax-מ"ל5דקה(. לפני הדגימה, לצינוריות ה

 מומס במתנול. 

)בעלות תוספת  Tenaxעל צינוריות  –מומסים במתנול  –ידי מריחת חומרי הכיול  הכיול ייעשה על

ליטר מאוויר הדגימה יישאב מחדר ריק כאשר, בו  1טולואן( נפרדות. על מנת לדמות דגימה, 

 , אשר נותרו מהוספת הטולואן, ישוחררו בדיזורפציה. Tenax-זמנית, שיירי המתנול שב

 - 10)תוכנית  Gerstel TDS-2/ KAS-3ציה תרמית5 הזנה קרה מערכת אנליזה: מערכת דיזורפ

280°C ,40°C 280°-לדקה, החזיקו בC  150°פוקוס בטמפרטורה -דקות5 קריו 3למשךC חימום ,

 מ"ל5דקה(.  23הליום -5 זרם290°Cלשנייה עד  12°Cעל ידי 

HP GC 5890 II + / HP-MSD 5972  טור(HP 1 ;30  ;'טר; תוכנית מיקרומ 0.23מ"מ;  0.23מ

5שנייה. 5240°C ,25°Cשנייה. עד 5140°C ,10°Cשנייה. עד 5°Cדקות,  1למשך  40°Cטמפרטורה 

-300°C ;NBSסריקות5שנייה;  1.8; 23-100: סריקה MSDדקות 5  2, להחזיק במשך 290°Cעד 

75K –  .)מאגר נתונים 

מחצה, דוגמת ל-השיטה המתוארת לעיל יכולה גם לשמש עבור איתור של תרכובות נדיפות

hexadeconoic acid methyl ester ,dimethyl phthalate ,dibutyl phthalate ו-alkylated 

benzens  > 3פחמנים(, ראו גם ] 8)קבוצת אלקיל .] 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .נים הישראלימראש ובכתב ממכון התק
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