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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  .1.1

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.1

 או מערכת איכות דומה. 8001:1009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.4

 חלות  .2

 מפרט זה מגדיר את הדרישות ממוצרי נייר וקרטון ממוחזרים על פי הפרוט הבא: .1.1

נייר כתיבה, עיתונים, מגזינים, מוספים, כגון: מוצרי נייר לכתיבה, פרסום והדפסה ) .1.1.1

 קטלוגים ופרוספקטים(.

 וי פסולת נייר ונייר קראפט(.קרטון עש כגון:מוצרי נייר וקרטון לאריזה ) .1.1.1

 .מוצרי לוח גלי .1.1.1

נייר טואלט, מגבות נייר, מגבות רציפות לשימוש כגון: מוצרי נייר להיגיינה ) .1.1.4

 ר, מפות נייר, מגבונים וממחטות(.תעשייתי, ליגנין, מפיות ניי

 הגדרות .3

 נייר וקרטון שמקורם בחומר טרום צריכה וחומר לאחר צריכה. – וקרטון ממוחזריםנייר  .1.1

חומר או מוצר לוואי המתקבלים במהלך ייצור המוצר והמיועדים  –חומר טרום צריכה  .1.1

 לשימוש חוזר אצל אותו יצרן.

חומרים שנוצרו לאחר שימוש צרכנים, ביתיים, ומסחריים,  – חומר לאחר צריכה .1.1

כצרכנים סופיים של אותו מוצר, שאינם יכולים לשמש  –מוסדיים ותעשייתיים, במוצר 

 כולל החזרות של המוצר במהלך שרשרת ההפצה. –ראשונית אליה יועדו עוד למטרה ה

 סיבי נייר שמקורם אינו מפסולת נייר. –סיבים ראשוניים  .1.4

 .399על פי הגדרתו בתקן ישראלי  –לוח גלי  .1.3

 דרישות  .4

 :על פי הטבלה שלהלן ובמוצר יהי אחוזי סיבים ממוחזרים .4.1

 אחוז סיבים ממוחזרים סוג הנייר
 30% -יותר מ תיבה, פרסום והדפסהמוצרי נייר לכ

 83% -לא פחות מ  מוצרי נייר וקרטון לאריזה
 53%-לא פחות מ מוצרי לוח גלי

 83% -לא פחות מ מוצרי נייר להיגיינה
וצר לרבות המאת החומרים הבאים בכל שלבי תהליך ייצור באופן יזום, אין להוסיף  .4.1

המוזכרים בהמשך נמצאים  מריםו)למעט מקרים בהם החהדפסה על המוצר הסופי 

 :בחומר לאחר צריכה(

 .glyoxal חומרי עזר המכילים .4.1.1

 חומרי הלבנה המכילים כלור. .4.1.1
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-או פיגמנטים אשר עלולים לשחרר את אחד האמינים המופיעים ב צבעי אזו .4.1.1

Directive 2002/61/EC אוTRGS 614 . 

כרום שש  צבענים )צבע או פיגמנט( המכילים תרכובות כספית, עופרת, קדמיום או  .4.1.4

 ערכי, כמרכיבים.

זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם ריכוז  .4.1.4.1

משקלית )משקל יבש(, לסה"כ  0.01%במהלך היצור של המוצר, לא יעלה על 

 המתכות שהוזכרו לעיל.

 (.DIBPדבקים המכילים די איזו בוטיל פטאלאט )  .4.1.3

 .DTPAs-ו EDTAs: כגוןכילאטים שאינם מתפרקים ביולוגית בקלות   .4.1.5

4.1.4. DIPN (di iso propyl naphthalene.) 

אין להשתמש או להוסיף, למוצר או לתהליך ייצורו, חומרים המכילים  .4.1.9

או הצהרות גורמי סיכון  (R-phrases) מרכיבים המסווגים במשפטי סיכון

(statements-H )(1( )1( )1)המופיעים לעיל או שילובים שלהם: 

 סיכון משפט 

 2332לפי ת"י 

 צהרת גורם סיכוןה

 GHSלפי 

 סיכון הגדרת

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 

R 46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 

R 49   H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 

R 50 H 400 רעיל מאד ליצורים החיים במים 

R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 

R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R 53 H 413 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית 

R 54 רעיל לצומח אין 

R 55 רעיל לחי אין 

R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין 

R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין 

R 59 H 420 אוזוןמסוכן לשכבת ה 

R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R 61   H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 

R 62  H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 

R 63  H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

במוצרי נייר לכתיבה, פרסום והדפסה, מוצרי נייר וקרטון לאריזה, מוצרי לוח גלי ( לא יחול על ביוצידים 1)

  מוצר.ק"ג לטון  0.3, בריכוז שלא יעלה על ומוצרי נייר להיגיינה
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, בריכוז לאריזה ובמוצרי לוח גלי ( לא יחול על דבק המכיל בורקס הנמצא בשימוש במוצרי נייר וקרטון1)

 גרם ל מ"ר של קרטון. 0.15 –גרם ל מ"ר של קרטון, בלוח דו גלי  0.09 –בלוח חד גלי  : שלא יעלה על

ליטר לטון מוצר ועל כימיקלים לחוזק רטוב  3)גליל יבוש( בצריכה של מעל כימיקל לינקי ( לא יחול על 1)

 . להיגיינהליטר לטון מוצר, במוצרי נייר  43בצריכה של מעל 

 .(Thiram) 114-15-9שלו הוא   CAS-הביוציד שמספר ה .4.1.8

4.1.10. Pentachlorophenol . 

4.1.11. Bisphenol A. 

בכימיקל  AOXריכוז כאשר , epichlorohydrineכימיקל לחוזק רטוב על בסיס  .4.1.11

 .במוצרי נייר להיגיינה חל"מ 1,000מעל  הוא

 ( יהיה על פי הפרוט הבא:Optical Brightenersהשימוש במבהירים אופטיים ) .4.1

ש ריכוז מבהיר אופטי המותר לשימו סוג הנייר
 )ליטר/טון נייר(

 3 מוצרי נייר לכתיבה, פרסום והדפסה

 איסור שימוש ומוצרי לוח גלי מוצרי נייר וקרטון לאריזה

 3 מוצרי נייר להיגיינה

העץ מקור העץ שבו משתמשים לתוספת סיבים ראשוניים חייב להיות בר אימות.  .4.4

 .PEFCאו  FSCומספקים בעלי תקן  ירכשי המשמש כמקור לסיבים ראשוניים

 חזור, שימוש חוזר או השבהמוחזר בתהליך הייצור או יועבר למכל חומר טרום צריכה י .4.3

 .במפעל אחר

 מוצר אריזות .4.5

 היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו.

במידה וקיימות אריזות מתכת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית  .4.5.1

שאין אפשרות טכנית למנוע וכרום שש ערכי. זיהומים של מתכות אלו, 

( ppm 100) 0.01%אותם במהלך היצור של פח המוצר, לא יעלה על 

 לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל.משקלית 

אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים  .4.5.1

 המכילים הלוגנים אחרים.

 . (ODP=0) אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון .4.5.1

והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור, ההפרדה במידה  .4.5.4

 ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן  80%לפחות  .4.5.3

 למחזרם בארץ, בחברות מאושרות.

, עץ( יש אחוז יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק .4.5.5

 מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.



 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 

  מוצרים מנייר וקרטון ממוחזריםמוצרים מנייר וקרטון ממוחזרים
 IGTD 104מפרט מספר: 

 
 2 :מהדורה 4מתוך  4עמוד 

 
 1.11.10140בתוקף מתאריך: 

 

 

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש.  .3.1

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

 בדיקות אלו.

, תקני  ISOפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקניהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות ש .3.1

EN :תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי ,ASTM NSF ,AWWA ,EPA ,FCC ,

APHA standards methodsו ,- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1. Basic Criteria for Award of the Environmental Label - Printing and 

Publication Papers primarily made of waste paper RAL-UZ 72 Edition April 

2011. 

6.2. Basic Criteria for Award of the Environmental Label - Sanitary Paper 

Products RAL-UZ 5 Edition June 2009 

6.3. Basic Criteria for Award of the Environmental Label - Recycled Paper RAL-

UZ 14 Edition February 2009. 

 

 מוצרי נייר לכתיבה ולדפוס שפגיעתם בסביבה פחותה. – 1988"י ת .5.4

 מוצרים העשויים מנייר וקרטון לאריזה שפגיעתם בסביבה פחותה. – 1345ת"י  .5.3

 מוצרי נייר היגיינה שפגיעתם בסביבה פחותה והאזכורים המופיעים בו. – 1511ת"י   .5.5

 .קרטון גלי –מוצרי נייר  – 399ת"י  .5.4

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 ת יוצריםזכויו

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


