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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט וחוקי  ,המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות 1919

 9הוראת הדין היא שקובעת, מדינת ישראל

 9המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק 1909

 9או מערכת איכות דומה  1...י "במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת 1919

 9יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי רלבנטי החל עליוהמוצר  1949

 

 חלות  .2

: לדוגמא)מפוליאולפינים  יםעשויהאביזרי צנרת ומערכות , צנרת :מפרט זה חל על 0919

 (פוליפנילסולפון: לדוגמא)או פוליסולפון  (פוליבוטילן, פוליפרופילן, אתילןפולי

ים ומסטירול PVC -עשויים מצנרת ומערכות ה אביזרי, צנרת :חל עלאינו זה מפרט  0909

 9(סטירן, בוטדיאן, אקרילוניטריל: לדוגמא)

 

 הגדרות .3

שהם שרשרות פחמן עם קשר ( מכונים גם אלקנים)פולימרים של אולפינים  – פוליאולפינים 1919

 9פוליבוטילן, פוליפרופילן, פוליאתילן: לדוגמא –כפול אחד לפחות 

 9רתוסף המגביר את הפלסטיות או הנזילות של חומ –פלסטיסייזר  1909

והמיועדים , חומר או מוצר לוואי המתקבלים במהלך ייצור המוצר – פסולת טרום צריכה 1919

 9לשימוש חוזר אצל אותו יצרן

שהשימוש , שהם תולדת שימוש של צרכן, אריזה או חומר, מוצר – פסולת לאחר צריכה 1949

 9הסופי בהם הסתיים ואשר הופרדו לאחר מכן למטרת איסוף ומחזור

 aryl-SO2-aryl9המונומר הוא 9 ל למשפחה של פולימרים תרמופלסטיים שם כול –פוליסולפון  1939

 

 דרישות .4

 :למוצר או לחומרי הגלם שלו חומרים הבאיםשל החל איסור שימוש או הוספה  4919

חייבים , צבעים וכדומה, חומרי סיכה, מייצבים, תוספים וציוד עזר לייצור מילוי 491919

 4919לעמוד בקריטריונים המפורטים בכלל תתי הסעיף 

 מתכות כבדות 491909

, כספית, קדמיום, עופרת, באופן יזום, אין להוסיף למוצר או לתהליך ייצורו 49190919

 9וארסןשש ערכי כרום 

שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של , זיהומים של מתכות אלו 49190909

 9כ המתכות שהוזכרו לעיל"לסה, למשקל יבש 9.1%.לא יעלה על ,  המוצר
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 וכן חומרים( PBTחומרי )ערכות ביולוגיות ורעילים מצטברים במ, חומרים עמידים 491919

לפי  vPvB)חומרי )ביולוגיות  במערכות ביותר ומצטברים ביותר רעילים

או חומרים הכלולים , של האיחוד האירופי REACHהקריטריונים שברגולציית 

 REACH 9שברגולציית " רשימת המועמדים"ברשימה המכונה 

 9פולימרים הלוגניים 491949

 .בעירה מעכבי בתור הלוגניות גניותאור תרכובות 491939

 EC Regulationלפי  R 50/53מעכבי בעירה הנושאים את משפטי הסיכון   491949

1272/20089 

 :סייג לכלל זה יתקיים עבור 49194919

 נמנעים מבחינה טכנית-תהליך שהינם בלתי-ניקיונות מקושרי-אי;  

 המשמשים ( טפטוף-דוגמת חומרים נוגדי )אורגניים -חומרים פלואורו

ובתנאי שהם אינם עולים , ר התכונות הפיזיקליות של הפלסטיקלשיפו

 ;משקלית 93%.על 

-R)אין להוסיף לתהליך הייצור של המוצר את החומרים המסווגים במשפטי סיכון  4909

phrases )גורמי סיכוןת ואו הצהר (H-statements )המופיעים לעיל או שילובים שלהם: 

 סיכון משפט 
 2332י "לפי ת

כון סיהצהרת גורם 
 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 יק ליצורים החיים במיםמז 
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  אין

 לסביבה
R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 
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 

מייצבים , חומרים נוגדי חמצון: הוספת החומרים הבאים תתבצע באופן אחיד והומוגני 4919

וצבעים החיוניים לייצור צינורות ואביזריהם או לשימושים אחרים כולל ריתוך   UVלקרינת

 9לפולימר הבסיסי
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אצלו , היצרן יעשה שימוש חוזר או ישיב או ימחזר את פסולת הפלסטיק טרום צריכה 4949

 9בתהליך או אצל קבלן מורשה על ידי הרשויות המתאימות

כל טיפול אחר אשר ימנע מחזור לאחר ציפוי או , מדבקה, המוצר לא ייוצר עם אימפרגנציה 4939

ל או ניתן לאפשר טיפול או ציפוי כזה רק במקרה ולמוצר אורך חיים רב והטיפו9 צריכה

 9הציפוי יאריך את חיי המוצר

הבינלאומי הנהוג  הסימון בקוד יסומן ממוחזר מפלסטיק( מרכיב או)מוצר  כל 4949

 the Plastics and Chemical  (PACIA)לפי  Plastics Identification Codesלפלסטיק

Industry Association (1 9 1-1 חיצים היוצרים משולש ובאמצע ספרה אחת מתוך) 

גודלם או טכניקות , לאפשר פטור למוצרים אותם לא ניתן לסמן מפאת צורתם ניתן 494919

 9הייצור

 ,49491מוזכרים בסעיף כפי שהם , ים פטוריםעל מבקש התו להבטיח כי עבור מוצר 494909

לשם עידוד , 494בעת המכירה מידע בדבר הקוד המתאים כאמור בסעיף  כשיועבר לרו

 9מחזור

צרכן והוא /הוראות הרכבה ומידע ללקוח, למוצר יצורף תיעוד טכני כמו הוראות שימוש 4919

 9הנחיות כיצד לטפל במוצר בסוף חייו יכלול גם

 :היצרן יטפל בפסולת לאחר צריכה באופן הבא 4949

פסולת לאחר מערכת לשימוש ועיבוד מחדש של על הקמה ותפעול של התחייבות  494919

 9שנה מקבלת התו הירוק עד, צריכה

מות החומר לעיבוד מחדש או למחזור ייקבעו בתוכניות איכות של היצרן ויהיה ניתן כ 494909

 9להבחין בתיעוד המוצר של היצרן

 :חלקי פלסטיק הבאים במגע עם מי השתייה 49.9

 3430( י"ת)ות של תקן ישראלי פלסטיק הבא במגע עם מי שתייה חייב לעמוד בדריש 49.919

 9 לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

לא ישתחרר מחלקי הפלסטיק וחומרי האיטום הבאים במגע  Bisphenol Aהחומר   49.909

 9עם מי שתייה

 

 מוצר אריזות .5

 .רישות הרלבנטיות לאריזות  מוצריוהיצרן יתייחס אך ורק לד

9 שש ערכי כספית וכרום, קדמיום, ופרתהן לא יכילו ע, במידה וקיימות אריזות מתכת 3919

שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור אריזת המתכת , זיהומים של מתכות אלו

 9כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל"לסה 9.1%.לא יעלה על , של המוצר
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לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים הלוגנים , אריזות המכילות פלסטיק 3909

 9אחרים

ההפרדה ביניהם תהיה , והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור במידה 3919

 9פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא

 9כל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור 3949

יש אחוז מסוים של ( עץ, פלסטיק, קרטון, נייר)יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר  3939

 9מושבים חומרים ממוחזרים או

 

 שיטות בדיקה .6

9 כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש 4919

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

 9אלו

, EN תקני,  ISOתקני: הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה 4909

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

standards methods ,ו- KIWA9 

 

 מסמכים ישימים .7

7.1. CZ 29 (2009):Trubky, tvarovky a potrubni systemy z polyolefinu. 

 

 נספחים .8

 9אין

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות מראש  ,מפרט זה או קטעים ממנו, אבכל אמצעי שהו ,להעתיק או לפרסם, אין לצלם© 

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי


