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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.
 להענקת תו ירוק.הסביבה המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת  .1.9
 או מערכת איכות דומה. 2111:9119במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1
ריהוט:  – 1חלק  1921ת"י לרבות וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, המ .1.1

 בדי ריפוד לשימוש ביתי. – 1411עץ ומוצריו ות"י  -חומרים
 

  חלות .2
 -בהתאם לתי מוכנים לשימוש  פנים בירהיטים מרופדים : מאת הדרישות  מפרט זה מגדיר

DIN 68880 ,נפחי עשוי מעץ או מוצרים  %41-מכלומר יותר )עשויים בעיקר מעץ  שאינם
האחרונים  .מצופים או לא מצופים( –כמו סיבית, לוחות, שבבית, לוחות פורניר -מבוססי עץ 
 מוצרי עץ ומוצרים מבוססי עץ בעלי  פליטה נמוכה. -  119IGTDלמפרט  שייכים)בסוגריים( 

 
 הגדרות .3

 .אין
 

  דרישות .4
 ייצור .1.1

 מקור העץ .1.1.1
יר ועץ שנעשה בו שימוש לייצור לבידים,  לא יילקח עץ שעבר למינציה, פורנ  עץ,

מיערות בראשיתיים )יערות צפוניים וטרופיים ראשוניים(. כאשר מבקש הבקשה 
  קונה את העץ, הוא יתחייב לקחת בחשבון רכישת עץ מיערות בני קיימא.

 פורמלדהיד  .1.1.9
של יכולים להיות בשימוש בתהליך הייצור  ,חומרים מבוססי עץ שקבלו תו ירוק

  . חומרים מבוססי עץ, שאין להם תו ירוק, ריכוז9המוזכרים בסעיף מוצרים 
steady state  כלומר לפני התאמתם או צפויים  -של פורמלדהיד, במצבם הגולמי

 חל"מ, ב"מבחן תא". 1.1לא יעלה על  –
 דרישות כלליות מחומרים  .1.1.1

יפוי, החומרים בהם נעשה שימוש )עור, טקסטיל, חומרי ריפוד, חומרי צ
 לא יכילו חומרים אשר: דבקים(,
או מסווגים  EEC  /82/419 לדירקטיבה   Annex 1-מסווגים  ב .1.1.1.1

של  צו החומרים  1סעיף  4aוצריכים להירשם בהתאם לחלק 
 (:T( או רעילים )T( כרעילים מאד )+GefStoffVהמסוכנים )

 Carc.Cat 2או  EC  Carc.Cat 1מסרטנים בהתאם לקטגוריית 
 Mut.Catאו   EC  Mut.Cat 1ים בהתאם לקטגוריית או  מוטגנ

2. 
 .Repr.Cat 2או  EC  Repr.Cat 1או רעילים לרבייה  בהתאם לקטגוריית        

 ,TRGS 905   ( list of carcinogenic   -ב -מסווגים ב .1.1.1.9
mutagenig or teratogenic substances 1997 כחומרים ,

 מסרטנים, מוטגנים או רעילים לרבייה.
   MAKסווגים ברשימת ערכי מ .1.1.1.1

 (MAK and BAT values list 1999 senate commission for 
th, endangering working materials 36-the testing of health
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Communication -2000 כ: חורמי עבודה מסרטנים )– 
או  1, חומרי עבודה מוטגנים לתאי זרע קטגוריה 9או  1קטגוריה 

9.  
 עור   .1.1.1

 עור בכרוםעיבוד  .1.1.1.1
יש לבצע בדיקת כרום בעור שבו לא ניתן לאתר כרום שש ערכי 

 מ"ג/ק"ג(. 1ערך סף לאיתור )
 שימור .1.1.1.9

יש להימנע ככל הניתן משימור  כימי, של עור ועור חצי  .1.1.1.9.1
 מעובד שעבר טיפול בכרום, לצרכי שינוע או אחסון. 

אם יש שימוש בחומרי שימור לשימור עור הם חייבים  .1.1.1.9.9
למעט הדרישה להיות  1.1.1יף לעמוד בדרישות סע
 (. Tמסומנים כרעילים )

ניתן להשתמש רק בחומרי שימור שמגיעים עם שיטת  .1.1.1.9.1
 :הגדרה לעור ואשר ברשימת

 BgVV - Chemicals and contact allergies – Anevaluating 
survey. Editor: D. Kayser and E. Schlede, 
Publishers: Urban und Vogel, Munich 2001 , 

 (.Cat.1לא מסווגים כאלגרן חזק במגע )
 בעור כמופיע חומר שימור יעמוד בתכולת מקסימום  .1.1.1.9.1

 .1בנספח 
 צבעים ופיגמנטים .1.1.1.1

 .9אין להשתמש בצבעים ופיגמנטים המופיעים בנספח 
 טקסטיל   .1.1.4

 צבעים ופיגמנטים .1.1.4.1
 .9אין להשתמש בצבעים ופיגמנטים המופיעים בנספח 

 ביוצידים  .1.1.4.9
  Öko-Tex standard 100-חרקים ביקוימו הדרישות לקוטלי 

בנוגע לבדי כיסוי העשויים מסיבים צמחיים טבעיים, צמר או 
 סיבי בע"ח אחרים.

 עמידה בדרישות אלטרנטיבית ל ההוכח .1.1.4.1
כמבוצעות אם  ייחשבו 1.1.4.9-ו 1.1.4.1הדרישות בסעיפים 

 ווי סביבתי או תו איכות של:הטקסטיל מסומן עם ת
111 Oko-Tex אירופאי לטקסטיל או תו איכות , תו סביבתי

 לטקסטיל טבעי.
 הגנה נגד עש  .1.1.8

דוחה עש בבדי כיסוי העשויים פירתרואידים )פרמטרין( משמשים כחומר 
 14-24הוא  של חומרים נגד עש מצמר וסיבי בע"ח אחרים. טווח הגנה יעיל 

מ"ג/ק"ג  1-14מ"ג/ק"ג. לכן ריכוז שבין  24-111מ"ג/ק"ג ונגד חרקים 
 הום ללא אפקט על עשים ולכן בלתי קביל. ייחשבו כזי

מ"ג/ק"ג, מיושם, היצרן יהיה  14-111אם ריכוז פרמטרין של בין  .1.1.8.1
 רשאי לכלול את המשפט הבא במידע לצרכן:

 "מכיל פרמטרין להגן ממזיקי צמר"
 מ"ג/ק"ג יהיה בלתי קביל. 111ריכוז של מעל  .1.1.8.9
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 צמר:כאשר אין הגנה ממזיקי  ,הערכים הבאים יהיו בחומרי צמר .1.1.8.1
. ריכוז של פירתרואידים אחרים מ"ג/ק"ג 1-קטן מ –פרמטרין 

מ"ג/ק"ג. אם מאתרים את ערך  1הניתנים לגילוי לא יעלה על 
 דע לצרכן:הסף הזה, היצרן מורשה להוסיף את המשפט הבא במי

 "ללא הגנה ממזיקי צמר".
 ריפוד  .1.1.2

וד הקריטריונים הבאים יהיו תקפים רק אם החלק היחסי של חומרי הריפ
 נפחי מנפח ריהוט מרופד.4%-המוספים גדול מ

 קצף לטקס .1.1.2.1
-כלורופנול, בוטאדאין, ניטרואמינים ופחמן די ,בקצף לטקס

 , בהתייחס לערך הבא: סולפיד לא יהיו ניתנים לגילוי או כפליטה
 מ"ג/ק"ג. 1 -קטן מ – כלורו פנולים )כולל מלחים ואסתרים(ריכוז 
 ג.מ"ג/ק" 1 -קטן מ – בוטאדיאןריכוז 
 מ"ג/ק"ג. 1 -קטן מ – )מבחן תא( אמין-ניטרו -Nריכוז 
 מ"ג/ק"ג. 91 -מ -קטן מ –( פחמן די סולפיד )מבחן תאריכוז 

 קצף פוליאוריטן .1.1.2.9
הדרישות הבאות ישימות לבדיל אורגאני וחומרי ניפוח בקצף  

 פוליאוריטן:
 לא יהיה שימוש בבדיל הקשור לאטום פחמן. .1.1.2.1
או מתילן  HFCs,  PFCs , H-CFC ,CFCsלא יהיה שימוש ב:  .1.1.2.1

 כלוריד, כחומר ניפוח או חומר עזר לחומרי ניפוח.
 סיבי קוקוס .1.1.2.4

ישים לקצף לטקס יהיה תקף גם לסיבים מצופי הקריטריון ה
 גומי.

 מערכת ציפוי   .1.1.9
 יקוים רק אם קיים שטח פנים מצופה של עץ.

היטים ריש שימוש במערכת ציפוי  כדי להגן על שטח הפנים של העץ ב
ם. מערכות כאלו כוללות שכבת יסוד, לכות בהירות, ציפוי עליון, מרופדי

 דבקים וכדומה.
 מערכות ציפוי נוזליות .1.1.9.1

במערכות ציפוי נוזליות חומרי הציפוי בהם משתמשים לא יחרגו 
. יוצא מן הכלל הם חלקים קטנים  VOCג'/ליטר   191מ:. 

נפחית מהרהיט.  למוצרים/חומרים 4%-שמהווים פחות מ
ממדים )דלתות פנים, פנלים, רצוף עם שטח פנים -ו דופשוטים א

 -צבוע, פרקטים( ו
לרהיטים ומוצרים/חומרים אחרים עם שטח  VOCג/ליטר  191ב. 

 פנים תלת ממדי.
של חומר   VOCדרישה זו תחשב כמבוצעת  ללא קשר לתכולת 

בהתחשב בכמות חומר הציפוי בו  -הציפוי הספציפי אם הוכח ש
של כל מערכת הציפוי של מוצר,   VOC-ת התכול –נעשה שימוש 

 ג/ליטר . 191-אינה חורגת מ 
יוצא מן הכלל הם מפעלי צבע המצוידים במתקן טיהור גזים 

או הדירקטיבה האירופית   TA LUFTהעומדים בדרישות של 
 לממיסים.
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 דרישות מחומרים מיוחדים למערכות ציפוי נוזליות .1.1.9.9
של דירקטיבת  1סעיף מערכת ציפוי נוזלית תעמוד בדרישות של 

VdL-RL 02 Directive on the declaration on wood paint 
systems, Association of the Paint Industry, reg. assoc. 

May 2001, para. 4.1. 
 שימוש .1.9

 איכות אוויר פנים ביתית  .1.9.1
, אסור שיחרגו מערכי הפליטה 9מוצרים שנמצאים תחת הגדרת סעיף 

 המסמך הבא:תא  על ידי אנאלוגיה עם  המובאים לעיל, במבחן
Health risk assessment process for emissions of volatile organic 
compounds (VOC) from building products” developed by the 
Committee for Health-Related Evaluation of Building Products. 

 
 ות טקסטילכורסאות מכוסלטבלת ערכי פליטה מרביים 

 (22-ערך סופי )ביום ה היום השלישי חומר
קצב פליטה  ריכוז מבחן תא 

ספציפית של 
 כורסא

 ריכוז מבחן תא

 911-קטן מ  פורמלדהיד
 מיקרוגרם/שעה

 1מיקרוגרם /מ 81-קטן מ
 חל"מ( 1.14)

כלל אלדהידים 
 אחרים 

 911-קטן מ 
 מיקרוגרם/שעה

 1מיקרוגרם /מ 81-קטן מ

כלל חומרים 
 16C-6Cגאניים אור

 1911-קטן מ 
 מיקרוגרם/שעה

 1מיקרוגרם/מ  141-קטן מ

כלל חומרים 
 22C-16Cאורגאניים 

 191-קטן מ 
 מיקרוגרם/שעה

 1מיקרוגרם/מ 91-קטן מ

חומרים 
 מסרטנים

 11-קטן מ
 סה"כ 1מיקרוגרם/מ

 1מיקרוגרם/מ 1-קטן מ 

 לערך יחיד
 11-קטן מ   *LCIללא   VOCכלל 

 1מיקרוגרם/מ
 1-קטן מ   R -י ערכ

 
 לעורטבלת ערכי פליטה מרביים 

 (22-ערך סופי )ביום ה היום השלישי חומר
 חל"מ( 1.14) 1מיקרוגרם /מ 81-קטן מ  פורמלדהיד

 1מיקרוגרם /מ 81-קטן מ  כלל אלדהידים אחרים 
 1מיקרוגרם/מ  141-קטן מ  16C-6Cכלל חומרים אורגאניים 
 1מיקרוגרם/מ 91-קטן מ  22C-16Cכלל חומרים אורגאניים 

 11-קטן מ חומרים מסרטנים
 סה"כ 1מיקרוגרם/מ

 לערך יחיד 1מיקרוגרם/מ 1-קטן מ

 1מיקרוגרם/מ 11-קטן מ  LCIללא   VOCכלל 
 1-קטן מ  R -ערכי 
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 * LCI - Lowest Concentration of Interest cf. "Health risk assessment process for 
emissions of volatile organic compounds (VOC) from building products”, Homepage 
of the Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency, http: 
//www.umweltdaten.de/down-d/voc.pdf. 

אם  –ימים  2-אך לא פחות מ –יום  99-ניתן להפסיק את הבדיקה מוקדם יותר מ** 
בארבע ימי בדיקות עוקבים ערכי הפליטה לא חורגים ואם במשך תקופה זו אין עלייה 

 בריכוזו של אף אחד מהחומרים הנבדקים.
 

 אריזה   .1.9.9
יארזו באופן שיאפשר שחרור גז של  רהיטים מרופדים אם אפשרי, 

 מרכיבים נדיפים לאחר הייצור.
 
 

 חלקים נשחקים  .1.9.1
וכנפי לשחיקה/בלאי כמו צירים  שופיםהח רהיטים מרופדיםלחלקים של 

 שנם לפחות.  4ים לתקופה של משולחן, יובטחו חלקי חילוף מתאי
 

 חזורסילוק ומ .1.1
, קוטלי פטריות, קוטלי רהיטים מרופדיםאין להשתמש או להוסיף  .1.1.1

)נשאים כלורו  חרקים, מעכבי בעירה וחומרים אורגאניים הלוגנים
, כולל לחומרים עור(  אורגאניים בטקסטיל, ופרפינים מוכלרים בשמני

עור, טקסטיל, קצף, חומרים מבוססי עץ, המשמשים לייצור המוצר )
 וכדומה(. דבקים 

 : יוצא מן הכלל .1.1.9
ימור כלים של ציפוי נוזלי לשים אך ורק משקוטלי פטריות שמש  .1.1.9.1

 ,ודבקים
של עורות ומוצרים שעברו עיבוד עור  משמרים לשימור בשינוע  .1.1.9.9

 , 1.1.1.9כמוזכר בסעיף -חלקי
 הגנה בפני עש שנוצר מסיבי בע"ח, .1.1.9.1
 דבקים המבוססים על מים,  .1.1.9.1
 אנאורגאני,  פוספטמעכבי בעירה המכילים אמוניום  .1.1.9.4
חומרים מכילים בורון או מינרלים הגורמים לייבוש )כגון  .1.1.9.8

 אלומיניום טרי הידראט( למטרות עיכוב בעירה.
 

 מידע לצרכן  .1.1
 -המידע הבסיסי הבאילוו במידע לצרכן המספק לפחות את  רהיטים מרופדים

 יחד עם מידע אחר:
מידע לגבי חלקים נשחקים וחלפיהם ואם אפשרי בנוגע לשרות תיקונים והצהרה 

 שנים. 4שחלפים יהיו זמינים לתקופה של 
 .1.1.1מידע לגבי סוג ומקור העץ העיקרי בהתאם לסעיף 

 משקלית מהמוצר(. 1%-מידע בנוגע לחומרים אחרים )שמהווים יותר מ
 שמשתתפים בו .  נוגע לתהליך עיבוד העור והחומריםידע במ

 .אם ישים-מידע בנוגע לפרוק לצורך הובלה או סידור המוצר
מידע בנוגע לעמידות לבלאי ולשחיקה של המוצר )תחומי שימוש או תוצאות 
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 אם קיים(. –בדיקות חומרים 
 הוראות ניקוי ואחזקה.

 
 פרסום .1.4

" tested for biological living qualityאסור שיכלול הערות כמו "פרסום  .1.4.1
של  1סעיף  91בחלק או הערות שימעיטו ברמת הסיכון בהתאם לאמור 

גמה: לא רעיל, לא מסוכן לבריאות לדוכמו   EEC/67/548הדירקטיבה 
 וכדומה

 
 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.  .4.1
ת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג במידה ולא קיימ

 בדיקות אלו.
,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .4.9

 , AWWA , ASTM  NSF מסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני 
,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 
 ם ישימיםמסמכי .6

6.1. Der Blaue Engel - Low-Emission Upholstered Furniture   
RAL-UZ 117 Edition September  2009 

 
 

 נספחים .7
 

  .ערכי סף הבאים ישימים לחומרי שימור המשמשים לשינוע עור והגנה לאחסון - 1נספח 
(maximum value I) 

 
1-chloro-3-methylphenol                               < 300 mg/kg 
n-octyl isothiazolinone                                  < 100 mg/kg  

o-phenylphenol                                              < 500 mg/kg  
9-(thiocyanomethylthio) benzothiazole         < 500 mg/kg  
 

 . maximum value I  -ה מיידרש מבחן פליטה נוסף אם תהיה חריג
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יש ליישם את  ,לא הושגושצוינו כוזים של מבחן הפליטות יאם מבחן הפליטות יקבע שהר
 הערכים המקסימליים הבאים:

 maximum value II 
Test Chamber Concentration Maximum Value II  

< 12 µg/m3 < 600 mg/kg chloro-3-methylphenol-1 
< 1 µg/m3 < 250 mg/kg n-octyl isothiazolinone 
< 23 µg/m3 < 1000 mg/kg o-phenylphenol 

 
חומרי שימור יכולים לא להכיל אף אחד מהחומרים הבאים.  כאשר מתחילים משיטת 

אם לא תהיה  –המדידה וגבול הרגישות של חומרים אלו, דרישות אלו ייחשבו כמקוימות 
 חריגה מהערכים המקסימליים הבאים בעור:

 
 שיטות בדיקה:

 השיטות הבאות ניתנות לשימוש כדי לבדוק כלורופנולים, ברומופנולים,
 chloro-3-methylphenol-1  ו- o-phenylphenol: 

מ"ל אשלגן הידרוקסיד בתא ייבוש. מנה  1כמות מוגדרת של דגימת עור מרוסקת מחוממת עם 
ויעבור  n-hexane-ימוצה ב  derivative-עם אצטיק אנהידריד. ה derivatizedשל המיצוי 

עבור . לחילופין, פנולים מוכלרים יכולים לMSDאנאליזה בגז כרומטוגרף קפילרי באמצעים של 
 .ECDאנאליזה באמצעים של 

 LFBG – Food, consumer Good and( או שיטה מקבילה )81)פרק   LFGBשיטת בדיקה 
Feed Act. ) 

    N,O- bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide)עם   sylylation-מיצוי מואץ מלווה ב
BSTFA  והמשך אנליזה בGCMS – .קפילרי 

 
n-octyl isothiazolinone                              ו- -(thiocyanomethylthio) benzothiazole9 

. להכנת דגימה כמות מוגדרת של דגימת עור מרוסק, UVוגלאי   HPLC-יקבעו על ידי שימוש ב
או במיצוי מואץ. אחרי סינון דרך ממברנה התסנין  Soxhelt apparatus-תמוצה עם מתנול ב

בהתאמה.  24/94/1.1דוגמה, מתנול/מים/חומצה אצטית ביחס יעבור כרומטוגרפיה עם, ל
 תמיסות אחרות.לחילופין יותר שימוש ב

 
 

 .1.1.4.1-ו 1.1.1.1צבעים ופיגמנטים שאסורים לשימוש תחת סעיף  – 2נספח 
 

-1 aminobiphenyl (92-67-1( 
benzidine (92-87-5( 
1-chloro-o-toluidine (95-69-2( 
9-naphthylamine (91-59-8( 
o-aminoazotoluene (97-56-3( 
9-amino-4-nitrotoluene (99-55-8) 
p-chloroaniline (106-47-8)  

< 1 mg/kg chlorophenols (including salts and esters)  
< 1 mg/kg bromophenols (including salts and esters)  
< 5 mg/kg methylene bis(thiocyanate) (MBT)  
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9,1-diaminoanisole (615-05-4) 
1,1-diaminodiphenylmethane (101-77-9) 
1,1-dichlorobenzidine (91-94-1)  
1,1-dimethoxybenzidine (119-90-4) 
1,1-dimethylbenzidine (119-93-7)  
1,1-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane (838-88-0) 
p-cresidine (120-71-8 ( 
1,1-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4( 
1,1-oxydianiline (101-80-4)  
1,1-thiodianiline (139-65-1) 
o-toluidine (95-53-4 ,)) 
9,1-diaminotoluene (95-80-7( 
9,1,4-trimethylaniline (137-17-7 ( 
1-aminoazobenzene (60-09-3) 
o-anisidine (90-04-0) 

 
 

 צבעים שהם מסרטנים, מוטגנים או רעילים לרבייה על פי:
 Commission Decision 2002/371/EC (Community ecolabel for textile products) and 
oko-Tex Standard 100): 
C.I. Basic Red 9              C.I. 42 500 , 
C.I. Disperse Blue 1        C.I. 64 500 , 
C.I. Acid Red 26             C.I. 16 150 , 
C.I. Basic Violet 14         C.I. 42 510 , 
C.I. Disperse Orange 11  C.I. 60 700 , 
C.I. Direct Black 38        C.I. 30 235 , 
C.I. Direct Blue 6            C.I. 22 610 , 
C.I. Direct Red 28           C.I. 22 120 , 
C.I. Disperse Yellow 3    C.I. 11 855 . 

 צבעים רגישים פוטנציאלית על פי:
Commission Decision 2002/371/EC and  oko-Tex Standard 100)  
C.I. Disperse Blue 3                     C.I. 61 505 , 
C.I. Disperse Blue 7                     C.I. 62 500 , 
C.I. Disperse Blue 26                   C.I. 63 305 , 
C.I. Disperse Blue 35 , 
C.I. Disperse Blue 102 , 
C.I. Disperse Blue 106 , 
C.I. Disperse Blue 124 , 
C.I. Disperse Brown 1 , 
C.I. Disperse Orange 1                  C.I. 11 080 , 
C.I. Disperse Orange 3                  C.I. 11 005 , 
C.I. Disperse Orange 37 , 
C.I. Disperse Orange 76 (formerly: Orange 37 (  
C.I. Disperse Red 1                        C.I. 11 110 , 
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C.I. Disperse Red 11                       C.I. 62 015 , 
C.I. Disperse Red 17                       C.I. 11 210 , 
C.I. Disperse Yellow 1                    C.I. 10 345 , 
C.I. Disperse Yellow 3                    C.I. 11 855 , 
C.I. Disperse Yellow 9                   C.I. 10 375 , 
C.I. Disperse Yellow 39 , 
C.I. Disperse Yellow 49 . 

 צבעים המכילים מתכות כבדות: קדמיום, כספית, עופרת קדמיום.
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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