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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.

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

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

שקיות " – 6018ת"י ,  לרבות וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

 ".נשיאה

 

  חלות .2

 . פעמי-כל סוגי השקיות לשימוש רבלדרישות מגדיר את המפרט זה  .2.1

 

 הגדרות .3

מחומרים טבעיים או סינטטיים שונים,  ותעשויה ותשקי  -פעמי -שקיות לשימוש רב .2.1

ור טובין או מצרכים שונים, אשר ניתן תלויים עב-המיועדים לשמש כשקים נישאים

יכולות לכלול שקיות פעמי -לשימוש רבלהשתמש בהם מספר רב של פעמים. שקיות 

 קניות, שקיות אוכל, שקיות אבטחת בנק או הפקדות וכיוצא באלו. 

 
 
  דרישות .4

 סביבתיותדרישות  .1.1

ידי עשוי מחומרים עמידים, אשר יכולים להיות מחוזקים על  יהיההמוצר  .1.1.1

 מסמרים או חלקים מחזקים אחרים. 

 ,יהיה בשימושבהם פעמים  200בעל אורך חיים מינימלי של  יהיההמוצר  .1.1.2

כאשר הוא נושא עומסים טיפוסיים לייעודו בתנאי רטיבות, כפי שייבדק 

 בהתאם לאחת משיטות הבדיקה המקובלות.לבדיקות ביצועים 

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  1.1

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

 

   מסמכים ישימים .6

 מפרטה .6.1
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 ה * .שקיות נשיא– 6018ת"י  .6.2

 

 

 נספחים .7

 .אין

 

 21ס"מ ואורך )כולל הידיות(  20תקן זה חל על שקיות נשיאה שמידותיהן לפחות רוחב *  

שקיות פלסטיק הבאות במגע עם מזון כגון שקיות כריכים; על  אינו חל על הס"מ. תקן ז

 . 1112שקיות אלה חל התקן הישראלי ת"י 

בגלל בלבד פעמי -עדות לשימוש חדהערה: שקיות הבאות במגע עם מזון לא ארוז מיו

 סיבות בריאותיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


