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 כללי .1

, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .0.0

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .0.2

 .או מערכת איכות דומה 2110:2119על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .0.1

 וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.המ .0.1

 

  חלות .2

 מ:את הדרישות  מפרט זה מגדיר .2.0

עציצי צמחים, מגשים לסדור פרחים, וחלקים מעוצבים אחרים שמשתמשים בהם   .2.0.0

עברה כמו גם ליצירת סידורי פרחים במשתלה, בקדם שתילה, בשתילה, החזקה, ה

 כמו סלים מפסולת נייר.חלקים מעוצבים אחרים בעלי אורך חיים ארוך וכן 

 . DIN 55 405 T3-חומרי אריזה המוגדרים ב לא נכללים .2.0.2

 

 הגדרות .3

 אין .1.0

 

  דרישות .4

חומר שהוא פריק ביולוגית )בר קומפוסטציה( כמו קש, שעם, קמח  011%-המוצר יוכן מ .1.0

 , עמילן תירס.עץ

 המוצר לא יכיל את החומרים הבאים: .1.2

 פלסטיק סינטטי     -

- Plasticizers 

 PVCמכילים חומרים ה -

 המוצר יעמוד בדרישות שימושיות של המטרה המתוכננת לשמה נוצר. .1.1

 וחומרי שימור. קוטלי מזיקיםלמצוא ב ניתןהמוצר לא יכיל ביוצידים כמו אלו ש .1.1
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כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.  .5.0

במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .5.2

 , AWWA , ASTM  NSF מסמכי:  ה לאומיים,, תקנים של מכוני תקינENתקני 

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1 Der Blaue Engel – Compostable Plant Containers and other Mouled Parts  

RAL-UZ 17 

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


