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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .2.2

 .הוראת הדין היא שקובעת, מדינת ישראל וחוקי

 .להענקת תו ירוק המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה .2.1

 .או מערכת איכות דומה 8002:1009י "במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת .2.1

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .2.4

 

  חלות .2

דלתות , רהיטים כגון מוצרים סופיים מוכנים לשימושמהדרישות  מפרט זה מגדיר את .1.2

 עץחומרים מבוססי  00%-מיותר  יםמכילאשר  ,סוגים שונים של פרקטו פנלים ,פנים

 .ותוצריו

 הגדרות .3

ק או הגובה שלהם קטן מוצרים שממד העומ –דו ממדיים , מוצרים מישוריים .1.2

 .רצפת פרקט וכדומה, פנלים, דלתות: כגון, משמעותית ממידי האורך והרוחב שלהם

עומק שלהם דומה או שווה /מוצרים שממד הגובה –מוצרים בעלי שטח פנים תלת ממדי  .1.1

 . כגון רהיטים לסוגיהם, לאחד מהממדים האחרים

 

  דרישות .4

יהיה מאושר על פי , ומוצרים מבוססי עץשל מוצרי עץ  ,וכל שרשרת האספקה מקור העץ .4.2

 .שווה ערךאחר או ארגון  FSC ארגון הקריטריונים של

 פורמלדהיד 4.1

, במצבם הגולמי,  1.2בקטגוריה  במוצרי עץ ומוצרים מבוססי עץ פורמלדהידה ריכוז 4.1.2

מהדרישות הנקובות  20%לפחות יהיה טוב יותר ב, כלומר לפני התאמתם או צפויים

, 1חלק  11י "ת, על חלקיו 13י "ת: כגון)הרלבנטיים הקיימים בתקנים הישראליים 

 (.1.2חלק  4101ותקן  2821י "ת, 2492י "ת, על חלקיו 993י "ת
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חומרים או תוספים המכילים , למוצר או לתהליך ייצורו, אין להשתמש או להוסיף 4.1

 :*מרכיבים המסווגים במשפטי הסיכון המופיעים לעיל או שילובים שלהם

משפט סיכון 

 2332י "לפי ת

הצהרת גורם סיכון 

 GHSלפי 
 הגדרת סיכון

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  החיים במיםמזיק ליצורים 

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

R 54 רעיל לצומח אין מקביל 

R 55 רעיל לחי אין מקביל 

R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין מקביל 

R 58 עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה אין מקביל 

R 59 H 420 וזוןמסוכן לשכבת הא 

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 

 .4.1סעיף תת פורמלדהיד יעמוד בדרישות . לא יחול על פורמלדהיד 4.1סעיף תת  *

המשמשים להגנה או , יפוי נוזלייםבחומרי צ( VOCs)ריכוז חומרים אורגאניים נדיפים  4.4

יעמדו בכל האמור במפרטים הירוקים , של מוצרי עץ ומוצרים מבוססי עץ, עיצוב פני שטח

 .IGTD 19 -ו  11IGTDהרלבנטיים לרבות מפרט 

, תכשירים או צבענים המכילים עופרת ,בכל שלבי ייצורו והשימוש בו, אין להוסיף למוצר 4.0

 .שש ערכי כספית וכרום, קדמיום

 ,שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של המוצר, זיהומים של מתכות אלו 4.0.2

 .כ המתכות שהוזכרו לעיל"לסה, (מ"חל 200)משקלית  0.02%לא יעלה על 
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 מחזור וסילוק 4.4

מעכבי לדוגמא כמקשרים או כ) הלוגניםחל איסור על שימוש בחומרים אורגניים  4.6.2

חומרי , פולימרים מוקצפים, טקסטיל)חומרים המשמשים לייצור בכולל , (בעירה

כגון כבלים , סייג לדרישה זו יהיה עבור רכיבים חשמליים(. ב"וכיווציפוי הדבקה 

 .שניתן להפריד במהלך המחזור והסילוק, ותקעים

 :שלהלן ניתן להשתמש במעכבי בעירה 4.6.1

 Inorganic ammonium phosphates (di-ammonium phosphate, ammonium 

polyphosphate etc.),  

 Other dehydrating minerals (aluminum hydroxide or the like),  

 Expandable graphite. 

 . אין להשתמש בביוצידים במוצר 4.6.1

סייג לדרישה זו יהיה עבור קוטלי פטריות המשמשים באופן בלעדי לשימור  4.6.1.2

 .4.9.1י סעיף של חומרי הדבקה וציפוי מימיים או מעכבי בעירה לפ

כולל שיטות , הליכים מתאימים לצורך צמצום הפסולת/היצרן יישם מדיניות והליך 4.6.4

 .למחזור חומרי פסולת בתהליך הייצור

שימוש חוזר או , כל חומר טרום צריכה ימוחזר בתהליך הייצור או יועבר למחזור 4.6.0

 .השבה במפעל אחר

ט ובעזרת כלי עבודה חלקי המוצר יהיו ניתנים להפרדה בסוף חייהם באופן פשו 4.6.6

 .על מנת לאפשר מחזור של המרכיבים, רגילים

 .המוצר הסופי יהיה ניתן למחזור או לשימוש חוזר או להשבה בסוף חייו 4.6.3

 אריזות 4.3

 .היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו

כספית וכרום , קדמיום, לא יכילו עופרת הן, במידה וקיימות אריזות מתכת 4.3.2

שאין אפשרות טכנית למנוע אותם , זיהומים של מתכות אלו. ישש ערכ

כ המתכות הכבדות "לסה 0.02%לא יעלה על  ,במהלך היצור של פח המוצר

 .שהוזכרו לעיל

לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים , אריזות המכילות פלסטיק 4.3.1

 .הלוגנים אחרים

 . אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון 4.3.1

ההפרדה , והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למיחזורבמידה  4.3.4

 .ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא
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, כל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרם בארץ 4.3.0

 .בחברות מאושרות

ש י( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  4.3.6

 .אחוז מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים

יארזו באופן שיאפשר שחרור גז מוצרי עץ ומוצרים מבוססי עץ , אם אפשרי 4.3.3

 .של מרכיבים נדיפים לאחר הייצור

 

 שיטות בדיקה 0

. כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש 0.1

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

 .בדיקות אלו

תקני ,  ISOתקני: הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה 0.1

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

APHA standards methods ,ו- KIWA. 

 

 מסמכים ישימים 6

6.2 Der Blaue Engel - Low-Emission Wood Products and Wood-Base Products  

RAL-UZ 38 Edition January 2013. 

6.3 EN 120: Wood based panels – Determination of formaldehyde content – 

Extraction method called the perforator method. 

6.4 EN 717-2: Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 

2: Formaldehyde release by the gas analysis method. 

 

 נספחים 3

 .אין

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


