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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.

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 8111:2119ל פי דרישות ת"י ע איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.2

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.1

 

  חלות .2

העשויים נייר בסיסי המתאים לייצור  טפטיםמדרישות מגדיר את המפרט זה   .2.1

 .DIN 6730עץ בהתאם לתקן -ומטפטים עשויים שבבי DIN 6730טפטים בהתאם לתקן 

 

 הגדרות .3

 מונח כללי עבור ניירות ולוחות המופקים כתוצאה משימוש או עיבוד. –פסולת נייר   .2.1

 

  דרישות .4

הם עומדים בדרישות זכאים לקבלת תו ירוק במידה ולעיל  2בסעיף מוצרים המפורטים 

 :כדלהלן

 

סיווג פסולת תוך שימוש בפסולת נייר. לעיל ייוצרו  2בסעיף המוצרים המפורטים  .1.1

 ה. תכולת פסולת הנייר המינימלית תהיה:למפרט ז 1הנייר מובא בנספח 

ק"ג נייר חדש מיוצר  1,111ק"ג פסולת נייר בכל  011לפחות  -מנייר  לטפטים 1.1.1

ממנו חייב להכיל פסולת נייר המסווגת בתור פסולת  01%)משקל נטו(, כאשר לפחות 

, למעט 0ודירוג מיוחד  1, 2, 1נייר מרמה נמוכה, בינונית או נייר קראפט )קטגוריות 

 (;1.14-ו 1.11עבור הדירוגים הספציפיים 

ק"ג נייר חדש  1,111ק"ג פסולת נייר בכל  911לפחות  -עץ -. לטפטים משבבי1.1.2

ממנו חייב להכיל פסולת נייר המסווג  11%כאשר לפחות  )משקל נטו(,מיוצר 

 1, 2, 1בתור נייר משומש מרמה נמוכה, בינונית או נייר קראפט )קטגוריות 

 (;1.14-ו 1.11, למעט עבור הדירוגים הספציפיים 0רוג מיוחד ודי
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המכילים גליאוקסל ים מבלי שייעשה שימוש בתוספים כימי ייוצרוהמוצרים  .1.2

(glyoxal( או פורמלדהיד )formaldehyde), שחרר עשוי להאו באופן  החומר כמרכיבי

 פורמלדהיד. 

   

 111מ"ג לכל  9תעלה על מהמוצר הסופי לא  עלולה להשתחררהפורמלדהיד ה תתכול . 1.2

  (.DIN EN 12149תקן בדיקה: בהתאם לגרם טפט יבש מספיגה )שיטת 

 

מותר רק אם הם מופיעים ברשימה ביולוגית )ביוצידים( -חומרים קוטליםשימוש ב    1.1

חומרים חדשים ירושו . בנושא ביוצידים 1119/2110ברגולציה האירופית  IIנספח שב

 רגולציה זו. בהתאם ל

 אין להשתמש בחומרים הבאים:

 CASמספר  

- Sodium hexafluorosilicate [10982-90-8] 

- N-(α-(1-nitroethyl)benzyl)ethylene diamine [11402-29-1] 

, tris-(hydroxymethyl)-nitromethaneתערובת של  -

5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-on וגם 

 2-methyl-4-isothiazoline-3-on . 

[120-11-1    ] 

[20142-00-1] 

[2092-21-11] 

- Tetramethylthiuran disulphide [124-20-9    ] 

 

אשר עשויים לשחרר את  ,(Azoחל איסור על שימוש בחומרי צביעה מסוג צבעי אזו ) ..4

 . בנושא צבעי אזו EC/2002/61מופיעים בדירקטיבה האירופית אחד מהאמינים ה

 CASמספר  בלועזיתשם החומר  

 4-aminodiphenyl 1-04-82  

 4-aminoazobenzene 2-18-81  

 benzidine 0-94-82  

 4-chloro-o-tuluidine 2-08-80  

 2-naphtylamine 9-08-81  

 o-aminoazotuluene 2-00-84  

 2-amino-4-nitrotuluene 99-55-8 
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 CASמספר  בלועזיתשם החומר  

 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 

 2-methoxyaniline 90-04-0 

 4,4’-oxidianiline 101-80-4 

 4,4’-thiodoaniline 139-65-1 

 o-toluidine 95-53-4 

 4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 

 2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 

  

חל איסור על שימוש בחומרי צביעה )דהיינו הפיגמנטים והצבעים( המכילים תרכובות .    1.0

 בתרכובת.  עיקרייםכמרכיבים  VIם של כספית, עופרת, קדמיום או כרו

 

הנושאים את משפטי הסיכון  ,ציפויו טיפול שטחחומרי צביעה, חל איסור על שימוש ב     1.4

חומרים : 1חלק  2212ות"י  EEC/67/548כדלהלן )עפ"י דירקטיבה אירופית 

  –( ותכשירים מסוכנים:מיון, אריזה, תיווי וסימון

R 40  (;מסרטנת)עדות מוגבלת להשפעה 

R 45 ( עלול;)לגרום סרטן 

R 46 ( נזק גנטי תורשתילגרום עלול;) 

R 61 (עלול להזיק לעובר אדם);  

R 63 (יתכן נזק לעובר אדם); 
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 ,, כימיקלים הלוגניים להלבנהיעשה ללא כלוריהמשומש  עיבוד הניירתהליך  .1.9

 ethylenediamine tetraacetic acid, דוגמת בלתי פריקים ביולוגיתוחומרים 

(EDTA)  אוdiethylenetriamine pentacetate (DTPA) . חומרים לא יוספו

 אופטית לצורך ייצור או גימור המוצר. -מבהירים

 

ים בתוליים חייב להיות ניתן לוידוא. העץ מקור העץ הגולמי המשמש להוספת סיב 1.8

קיימא, -עקרונות ניהול יערות בר עפ"יהגולמי חייב להגיע במקורו מיערות המנוהלים 

המינימלית מיערות הסיבים הבתוליים  תכולתבאופן שניתן להראות ולהדגים. 

מתכני הסיבים  41%תהיה  קיימא-עקרונות ניהול יערות בר עפ"יהמנוהלים 

 הכוללים שבמוצר. הבתוליים 

 

לעיל לא יחרוג מערכי הסף  2סעיף ריכוז המתכות הכבדות במוצרים המפורטים ב .1.11

 המובאים בטבלה שלהלן:

 
 המתכת

 ערך סף

 )מ"ג/ק"ג(

 

 עופרת 

 VI םכרו

 ארסן

 קדמיום

 כספית

21 

21 

2 

2 

2 

 

 . ICPהשיטה האנליטית המומלצת לבדיקת תכולת המתכות היא  

 

שיחייבו לסווג ולסמן את מרכיבים לעיל לא יכילו  2 בסעיףמפורטים המוצרים ה 1.11

 חומרים המסוכנים. המוצרים כ

  

 חומרי האריזה של המוצרים יכללו את ההודעה הבאה )או דומה לה בתוכנה(:  1.12

"טפטים משבבי עץ צבועים וטפטים משומשים יש להשליך יחד עם הפסולת 

 הביתית". 
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 שיטות בדיקה ..

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות    .0.1

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

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה .0.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Wallpapers and Woodchip Wall 
Coverings promarily made of Recycled Paper/Blue Angel RAL-UZ 35 (Edition April 2010) 
 

0.2. DIN 6730. 

0.2. DIN EN 12149. 

 .חומרים ותכשירים מסוכנים:מיון, אריזה, תיווי וסימון: 1חלק  2212ת"י  .0.1

 )ביוצידים(. 1119/2110רגולציה אירופית  .0.0

 )צבעי אזו(. EC/2002/61דירקטיבה אירופית  .0.0

 )סיווג וסימון חומרים כימיים(. EEC/67/548דירקטיבה אירופית  .0.4

 

    נספחים .7

 

 סוגי פסולת נייר -  1נספח 

 

  1קטגוריה 

פסולת נייר לא ממוינת, ללא חומרים בלתי רצויים. תערובת של סוגי נייר וקרטון שונים,  1.11

 ללא הגבלה של סיבים קצרים.    

 נייר עיתון. 11%ילה עד פסולת נייר ממוינת. תערובת של סוגי נייר וקרטון שונים, המכ 1.12

קרטון אפור. מודפס ולא מודפס, לבן, משוכב ולא משוכב, קרטון אפור או קרטון מעורב,  1.12

 ללא קרטון גלי. 

ומעלה של קרטון גלי,  41%פסולת מחסן. אריזות נייר וקרטון משומשות המכילות  1.11

 והשארית מכילה שאריות קרטון ונייר עטיפה.   

. חומר אריזה משומש וגיליונות העשויים מקרטון גלי חומר אריזה מקרטון גלי ישן 1.10

 באיכויות שונות. 

 עיתונים משומשים. עיתונים לא מכורים, עם או ללא גב דביק.   1.10
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 עיתונים לא מכורים, ללא גב דביק.   1.10.11

ספרי טלפונים. ספרי טלפונים חדשים ומשומשים, ללא מגבלת עמודים צבעוניים, עם או   1.14

 ורת מותרת. ללא גב דביק. נס

 01%עת, המכילים לפחות -, מעורבים. תערובת של עיתונים וכתבי1עת -עיתונים וכתבי 1.19

 עיתונים, עם או ללא גב דביק. 

 01%עת, המכילים לפחות -, מעורבים. תערובת של עיתונים וכתבי2עת -עיתונים וכתבי 1.18

 עיתונים, עם או ללא גב דביק. 

 01%עת, המכילים לפחות -של עיתונים וכתבי, מעורבים. תערובת 2עת -עיתונים וכתבי 1.11

 עת, עם או ללא גב דביק.-כתבי

עת -דיו. נייר גרפי ממוין מאיסוף ביתי,עיתונים ועם תכולה של עיתונים וכתבי-סיבים מונעי 1.11

. האחוז בפועל יוסכם 1.0%-דיו צריכה לרדת בעתיד ל-מכל סוג. אחוז הנייר מונע 11%של 

 ביחסי ספק לקוח. 

 

 דרגות איכות בינונית    2קטגוריה 

 לפחות עיתון או מוספי צבע.  0%עיתונים. עיתונים המכילים   2.1

 עיתונים לא מכורים. עיתונים לא מכורים, ללא מוספי צבע או הוספות.  2.12

עיתונים לא מכורים, חומר דפוס פלקסוגרפי לא קביל. עיתונים לא  2.12.11

 מכורים, ללא מוספי צבע, חוטים קבילים, חומר דפוס פלקסוגרפי לא קביל. 

 עץ. -נסורת לבנה, מעט מודפסת. נסורת לבנה, מעט מודפסת,לרוב מנייר מכיל  2.12

ורת לבנה, מעט מודפסת, לרוב מנייר נסורת לבנה, מעט מודפסת, ללא גב דביק. נס  2.12.11

 עץ, ללא גב דביק. -מכיל 

 עץ. -נסורת לבנה, מודפסת בצפיפות. נסורת לבנה, מודפסת בצפיפות, לרוב מנייר מכיל  2.11

נסורת לבנה, מודפסת בצפיפות. נסורת לבנה, מודפסת בצפיפות, לרוב מנייר  2.11.11

 עץ, ללא גב דביק. -מכיל

 שרדי ממוין. פסולת נייר משרדי ממוין. פסולת נייר מ  2.10

נייר שטרי מכר צבעוני. נייר תכתובת על הדפסה או כתיבה, נייר מעורב צבעוני, מודפס ולא   2.10

 פחמן ותיקיות. -מודפס, נטול נייר
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עץ. ספרים, לרבות המכילים טעויות דפוס, ללא כריכה קשה, לרוב -ספרים לבנים, נטולי  2.14

ן, המודפס באופן בלעדי בשחור. החלק של הנייר המצופה לא יעלה על עץ לב-מנייר נטול

11% . 

עת מצופים ולא מצופים, לבנים או צבעוניים, ללא -עץ. כתבי-עת צבעוניים, נטולי-כתבי  2.19

כריכה קשה, גב דביק, דפוס עם דיו ודבק לא מתפזרים, נייר פוסטרים או מדבקות. נסורת 

 .   11%עץ לא יעלה על-בעוניים קבילים. החלק של הנייר מכילוהוספות מודפסים בצפיפות וצ

 נייר העתקה עצמית. נייר העתקה עצמית.  2.18

עץ, -עץ.קרטון מצופה פוליאתילן, מולבן,נטול-מולבן, קרטון מצופה פוליאתילן, נטול  2.11

 מחברות המייצרות והמעבדות קרטון.   

מולבן ונייר לא מולבן מספקים המייצרים קרטון אחר מצופה פוליאתילן.קרטון לא   2.11

 והמעבדים קרטון קביל. 

עץ. צורות רציפות, ממוינות בהתאם לצבע, יכול שיכילו סיבים -תבניות רציפות, מכילות  2.12

 ממוחזרים. 

 

 דרגות איכות גבוהה 3קטגוריה 

צבעים נסורת בהירה מעורבת. נסורת בהיר מעורבת, מנייר דפוס או כתיבה, צבועה ב  2.11

 עץ.  -נייר נטול 01%בהירים, המכילה לפחות 

עץ, מנייר דפוס או כתיבה, -עץ. נסורת בהירה מעורבת, נטולת-נסורת בהירה מעורבת, נטולת  2.12

 עץ. -נייר נטול 81%צבועה בצבעים בהירים, המכילה לפחות 

פסת מעט, ללא עץ לבנה עם גב דביק ומוד-עץ. נסורת נטול-נסורת כריכת ספרים, נטולת  2.12

 עץ לפחות. -נייר מכיל 11%מוספי צבע, מכילה 

עץ, ללא גב דביק, מעט -עץ. נסורת לבנה, נטולת-נסורת לבנה, מעט מודפסת, נטולת  2.11

 מודפסת, ללא מוספי צבע. 

עץ, מארכיוני משרד, -עץ. נייר כתיבה והדפסה לבן, ממוין, נטול-נייר שטרי מכר לבן, נטול  2.10

 שטר, נייר פחמן וגב דביק מסיס לא במים. ללא סימני 

 עץ, מודפסים.-טפסים לבנים עסקיים. טפסים עסקיים לבנים, נטולי  2.10

עץ, ללא נייר העתקה עצמית -עץ. טפסים לבנים רציפים, נטולי-טפסים לבנים רציפים, נטולי  2.14

 וגב דביק.
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ת, ללא גב דביק, ללא ציפוי קרטון גופרה מולבן, מודפס. קרטון גופרה מודפס בצפיפו 2.19

 פלסטיק או שעווה. 

 קרטון גופרה מולבן, מעט מודפס, ללא גב דביק, ללא ציפוי פלסטיק או שעווה.   2.18

 עץ, מצופה, ללא מוספי צבע, מעט מודפס.-נייר מודפס מרוכב. נטול  2.11

ם בצפיפות, קרטון קרטון משוכב לבן, מודפס בצפיפות )קרטון דמוי כרומו(. חלקים מודפסי  2.11

 מכאנית, ללא שכבות אפורות.  -משוכב לבן, מורכב מעיסת נייר מכאנית ותרמו

קרטון משוכב לבן, מודפס מעט )קרטון דמוי כרומו(. קרטון משוכב לבן, מורכב מעיסת נייר   2.12

 מכאנית, ללא שכבות אפורות.  -מכאנית ותרמו

י כרומו(. קרטון משוכב לבן, מורכב מעיסת נייר קרטון משוכב לבן, לא מודפס )קרטון דמו  2.12

 מכאנית, ללא שכבות אפורות.  -מכאנית ותרמו

 עת.  -נייר עיתון לבן. נסורת ופסולת דפוס, לא מודפסת, לבנה, לא נייר כתבי  2.11

 עץ, לבנה. -נייר לבן מצופה ולא מצופה. נסורת ופסולת דפוס, לא מודפסת, מכילה  2.10

 עץ, לבנה. -עץ. נסורת ופסולת דפוס, מכילה-לבן מצופה,מכילנייר    2.10.11

עץ, -עץ, ללא גב דביק. נסורת ופסולת נייר מצופה, לא מודפסת, נטולת-נייר לבן מצופה,נטול  2.10

  לבנה, לא מודפסת, ללא גב דביק.

נייר  01%עת, מכיל לפחות -נסורת לבנה. נסורת ופסולת נייר לא מודפס, לבן, ללא נייר כתבי  2.14

 נייר מצופה, ללא גב דביק. 11%-עץ, אך לא יותר מ-נטול

 0%-עץ, לבנה, לא יותר מ-עץ. נסורת ופסולת נייר לא מודפס, נטולת-נסורת לבנה, נטולת  2.19

 נייר מצופה, ללא גב דביק.

עץ, -עץ. נסורת ופסולת מנייר לא מודפס, נטולת-נסורת לבנה לא מצופה, נטולת  2.19.11

 א נייר מצופה, ללא גב דביק.לבנה, לל

קרטון גופרה מולבן. תחתית של קרטון גופרה לא מודפס, ללא גב דביק, ללא ציפוי פלסטיק   2.18

 או שעווה.

 

 דרגות לנייר קראפט  4קטגוריה 

נסורת חדשה של קרטון גלי. נסורת חדשה של קרטון גלי עם ציפויים מפסי קראפט או פסי   1.11

 בדיקה. 
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טון גלי לא משומש. חומר אריזה לא משומש, גיליונות ונסורת של קרטון גלי עם קר  1.11.11

 כימית. -ציפויים מפסי קראפט. חריץ מעיסת נייר או עיסה חצי

קרטון גלי לא משומש. חומר אריזה לא משומש, גיליונות ונסורת של קרטון גלי עם   1.11.12

 כימית. -יר או עיסה חציציפויים מפסי קראפט או מספי בדיקה. חריץ מעיסת ני

. חומר אריזה משומש של קרטון גלי, ציפויים מפסי קראפט. 1קרטון קראפט גלי משומש   1.12

 כימית.-חריץ מעיסת נייר או עיסה חצי

. חומר אריזה משומש של קרטון גלי, ציפויים מפסי קראפט או 2קרטון קראפט גלי משומש   1.12

 פסי קראפט. מפסי בדיקה, עם ציפוי אחד לפחות מ

 שקי קראפט משומשים. שקי קראפט משומשים נקיים.  1.11

פלסטיק. שקי קראפט נקיים משומשים, -שקי קראפט משומשים עם נייר מצופה  1.11.11

 פלסטיק קביל. -נייר מצופה

 שקי קראפט לא משומשים. שקי קראפט לא משומשים.   1.10

-קראפט לא משומשים, נייר מצופהפלסטיק. שקי -שקי קראפט עם נייר מצופה 1.10.11

 פלסטיק קביל.

 שקי קראפט משומשים. נייר וקרטון קראפט משומש, טבעי או בהיר.  1.10

 נייר קראפט לא משומש. נסורת ונייר וקרטון קראפט אחר, לא משומש, צבע טבעי.  1.14

 קרטון קראפט נושא לא משומש.   1.19

 

 דרגות מיוחדות  .קטגוריה 

 ייר, מעורבת. פסולת נייר מעורבת לא ממוינת, הנאספת בנפרד. פסולת נ  0.11

 עת. -תערובת של סוגי נייר ועטיפות קרטון משומשים שונים, ללא עתונים ועתבי  0.12

-ארגזי קרטון למשקאות. ארגזי קרטון משומשים למשקאות, לרבות ארגזי קרטון מצופי  0.12

משקלית לפחות, שארית  01%ים של פלסטיק )עם או ללא אלומיניום(, עם תכולת סיב

 אלומיניום או ציפוי.

נייר קראפט לאריזה. נייר קראפט משומש לאריזה עם מילוי פלסטיק, מותז או מצופה, ללא   0.11

 ציפוי ביטומן או שעווה.

לפחות, תכולת לחות מכסימום  1%תוויות רטובות. תוויות לחות, משומשות, תכולת זכוכית   0.10

 רצויים אחרים. -ים בלתי, ללא חומר01%
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 עץ.-נייר לבן, לא מודפס, נטול  0.10

 עץ.  -נייר לבן, מודפס, נטול  0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


