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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 "ל פי דרישות תע איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

מגבות " – 629י "ת לרבות , המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.4

  ".ארוגות

 

  חלות .2

. המסופקות במנפקי מגבות ,מערכות מגבות בד בגלילמדרישות מגדיר את המפרט זה  .2.1

על  תכולתם לא תעלהבמגבות הבד יותרו כל עוד  יםסיבים מחזקים נוספים המשמש

35% .  

  

  .הגדרות .3

   אין

 

  דרישות .4
   המוצר  .4.1

 ,פעמים לכל הפחות 80לשימוש חוזר  תמגבות הבד בגליל חייבות להיות ניתנו  .4.1.1

  . וחייבות להיות מסופקות על ידי מערכות מנפקי מגבות

 החלק המשומש של המגבת חייב להימשך לאחור חזרה אל מנפק המגבת בתום  .4.1.2

  . שימוש בודד

  . מגבת" מנות" 80גליל מגבות בד יחיד חייב להיות מסוגל להכיל לפחות   .4.1.3

מגבות בד בגליל שהינן שחוקות או קרועות חייבות להיות מועברות לשימוש   .4.1.4

  ). הן יכולות לשמש כסחבות לניגוב רצפה, למשל(חלופי 

מגבות " – 629י "ת רישותאלו חייבות לעמוד בכל הד יםמגבות בד בגליל  .4.1.5

  ".ארוגות

  

  הליך הניקוי  .4.2
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ניקוי מותרים לשימוש לשטיפה של מגבות הבד בגליל השטיפה והחומרי   .4.2.1

  :אך ורק אם הם אינם מכילים את החומרים הבאים ,במכונות כביסה

 ;פוספאטים -

- APEO )אלקילפנול אתוקסילאט(; 

- EDTA )אתילן דיאמין טטרה אצטאט(; 

 ;מבהירים אופטיים -

 ;"רכים"דטרגנטים  -

 ;אחוז משקלי 0.1> פוספונאטים בתכולה של  -

 ;חומרי הלבנה שהינם על בסיסי כלור -

- NTA  אחוז משקלי 1> בתכולה של; 

 .תרכובות אורגניות הלוגניות -
  

השטיפה תיעשה בעזרת מים רכים על מנת לצמצם ככל הניתן את השימוש   .4.2.2

  .שטח-חומרים פעיליב

ק לכל טון שטיפה יבשה של כבסים "מ 8על  לא תעלהצריכת מים מתוקים   .4.2.3

ק לטון "מ 10ולא תעלה על , אשר בעת כביסתם נעשה שימוש מחדש במים

  . שטיפה יבשה בכל הכביסות האחרות

תבצע ללא חומרי יקיון במגבת הבד בגליל יקיון והטיפול שלאחר הניהליך הנתכל   .4.3

  ). קוטלים ביולוגיים(וצידיים ניקוי המכילים חומרים בי

  :אפשר עבורתסייג לדרישה זו י

 ;המיועדים לשימור המוצר, לעציצים שימורתכשירים המכילים תרכובות  -

  . חומרי הלבנה על בסיס חמצן -

 

 שיטות בדיקה .5

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

 .יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת, זובמידה ולא קיימת מעבדה כ .הנדרש
  

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה 6.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Fabric Towel Rolls Supplied in 
Towel Dispensers/ Blue Angel RAL-UZ 147 (Edition June 2008) 
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  ".מגבות ארוגות" – 629י "ת  .6.2

  

  נספחים .7
  אין 


