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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.

 להענקת תו ירוק. המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה .1.9

 או מערכת איכות דומה. 2001:9009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.המ .1.1

 

  חלות .2

 חל על הקטגוריות הבאות של מוצרי ביופולימרים:מפרט זה  .9.1

 שקיות זבל

 שקיות קנייה

 מוצרי חקלאות וגינון

 כליםאריזות מזון ומ

 מוצרים סניטריים

 מכשירי כתיבה

 ציוד דיג

ת שמציג יתרון מוצרים חדשניים אחרים, שבהם ביופולימר מחליף פלסטיק או מתכ

אם המוצר מקיים את הדרישות של הפרקים הרלבנטיים  ,במפרט זה ייכללסביבתי ניכר 

 של מפרט זה.

 

 הגדרות .3

חומר שמורכב בעיקר מתוספי עמילן טבעי והוא בעל תכונות של  –ביופולימר  .1.1

 מוצר מפלסטיק.

י במבנהו הכימי בתנאי פלסטיק שתוכנן לעבור שינוי משמעות –פלסטיק פריק  .1.9

שינויים ופריקות ימדדו מים שתוצאתו איבוד תכונות של פלסטיק. סביבה מסוי

 בשיטות בדיקה סטנדרטיות המתאימות לאותו חומר.

פלסטיק פריק שבו פריקות נובעת מפעילות טבעית של  –פלסטיק פריק ביולוגית  .1.1

פלסטיק כזה יוגדר מיקרו אורגניזמים קיימים כמו בקטריות, פטריות ואצות. 

 .ימרכביופול

פלסטיק פריק שבו הפריקות נובעת מפעולת אור  –אור  על ידיפלסטיק פריק  .1.1

 יום.

 פלסטיק פריק שהו הפריקות נובעת מחמצון. –פלסטיק פריק על ידי חמצון  .1.3
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פלסטיק פריק שהו הפריקות נובעת  -פלסטיק פריק על ידי הידרוליזה  .1.6

 מהידרוליזה.

 ק על ידי תהליכים ביולוגייםפלסטיק שעובר פרו –פלסטיק ניתן לקומפוסטציה  .1.3

 אנאורגנייםחומרים טציה  ומפיק פחמן דו חמצני, מים, במהלך קומפוס

 ,בקצב המתאים לחומרים ידועים אחרים שעוברים קומפוסטציה ,וביומסה

 שאריות רעילות משמעותיות.ה מותיר השאינ

 

  דרישות .4

 התאמה למטרה .1.1

ימים ליו תוכננו.  סטנדרטים מסוישום אמוצרים מוסמכים יהיו בעלי בצועים טובים לי

ה אליה של איכות וקיימות  נמצאים במפרט. היצרן חייב להבטיח שהמוצר מתאים למטר

 .יועד

 דרישות מחומרים .1.9

,  FSCמקור סיבים  יכול להיות מכל שילוב של סיבים המאושרים על ידי  .1.9.1

(Forest Stewardship  Council ,סיבים מיערות נטועים, סיבי צלולוזה :)

יבים מוחזרים )סיבים לפני צריכה ואחרי צריכה( סיבי כותנה, שאריות ס

 מיבולים או פסולת סיבים. 

כמנוהלים באופן בר קיימא   FSCמקורות סיבים שאינם מאושרים על ידי 

 לא יהיו שייכים למקורות השנויים במחלוקת הבאים:

 כריתה ואיסוף עץ בניגוד לכל החוקים והתקנות -כריתה בלתי חוקית

 הרלבנטיים לרבות של הקרן הקיימת ורשות שמורות הטבע .

עצים וחומרים טבעיים הכוללים שינוים מבניים   -עץ מהונדס גנטית

 גנטיים. ל א נכללים בקטגוריה זו שיטות הכלאה מסורתיות.

 – מטעים שנטעו לאחרונה ומשפיעים על מערכות אקולוגיות ראשוניות

ם לעץ חייבת להיות מוקמת לפני המטעים או אדמה חקלאית בה משתמשי

ולא הייתה לה השפעה על מערכות אקולוגיות בעת הקמתה.  9000שנת 

הקמה כוללת גם כריתה או הרס של יערות ראשוניים, שנבעו מהקמת 

 המטע.

 קהילות לא מאושרות עם ערך שימור גבוה:

קהילה שבה ערך אזורי/ארצי/עולמי  משמעותי של מגוון ביולוגי ו/או  -

היכן -לה עם ערך נופי גדול הנמצאת בתוך או מכילה "יחידת ניהול"קהי

שאוכלוסיות בנות קיימא  של רוב )אם לא כל( המינים הנמצאים בה 

 באופן טבעי קיימים בשפע ודפוס טבעי של  תפוצה .
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 קהילות שמכילות מערכות אקולוגיות נדירות, מאוימות או בסיכון. -

סיסיים של אוכלוסיות אנשים מקומיות קהילות חיוניות לספוק צרכים ב -

)מחיה, בריאות(  ו/א קריטיות לזהות התרבותית המסורתית של אנשים 

 אלו.

 

 תכולת חומרים .1.1

 . 10%למוצר חייבת להיות תכולת חומרים טבעיים או תכולת עמילן של לפחות 

משקלית של פוליאסטרים ארומטיים  10%-תוספי פלסטיק לא יכילו יותר מ

 .ק אחרופלסטיק פרי

 
 ציפוי וטיפול אטימות למים .1.1

אין לבצע אימפרגנציה, ציפוי, תיווי או טיפול אחר לאף מוצר או רכיב שלו, 

 באופן שימנע את פריקותו הביולוגית בתנאים של סילוקו.

צבעים, ציפויים וטיפול אטימות למים בהם יש שימוש במוצרים שקבלו תו ירוק 

 חייבים להיות בעלי תו ירוק גם הם.

 
 חומרים מסוכנים .1.3

 חומרים אסורים .1.3.1

נגזרותיהם הפעילות או פרקורסרים לא יוספו למוצר  חומרים הבאים

שיהיה בהם שימוש בשלב כל שהוא של הייצור  ואסורחלקיו או המוגמר 

 :י עזר כמו, חומרי ניקוי או דטרגנטים במתקן הייצורכולל כחומר

 poly חומרים אורגאניים הלוגנים או ממיסים )חומרי הצמדה,

brominated  אתר דיפניל או פרפינים מוברמים או שרשרות קצרות של

 פרפינים מוכלרים(.

 תוספים או ציפוי המכיל פולימר של פלואור.

 אמינים מבוססי אנילין.

ׂ (.DEHP, DBP, DAP, BBPפטלאטים  )  ׂ 

 אזירידין או פוליאזירידינים.

ום, כספית או פיגמנטים ותוספים המכילים עופרת, בדיל, ארסן, קדמי

 תרכובותיהם.

CFC ,HCFC, HFC או כל חומר אחר הפוגע באוזון. 

 חשיפה בריאותית .1.3.9

המוצר לא יהיה מסוגל לחשוף משתמשים לחומרים מסרטנים  .1.3.9.1

כפי שמסווגים על ידי הרשות הבינלאומית   A9או  1בקטגוריה 
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ם והוועדה הבין משרדית לחומרי  IARCלחקר הסרטן 

 וגנים.מסרטנים, מוטוגנים וטרט

המוצר לא יהיה מסוגל לחשוף את המשתמש לחומרים  .1.3.9.9

 3%לפי אותה שיטת סיווג ברמות של מעל ל B9בקטגוריה 

מערכי הסף שנקבעו על ידי הוועדה האוסטרלית הלאומית 

 Australian Nationalלבריאות תעסוקתית ובטיחות )

Occupational Health and   - Safety Commission).) 

משקלית )בסה"כ( של כל חומר  0.9%-המוצר לא יכיל יותר מ .1.3.9.1

המסווג כמוטגני או טרטוגני על ידי הוועדה הבין משרדית 

 לחומרים מסרטנים, מוטוגנים וטרטוגנים.

 

 חומרים מזהמים .1.3.1

הערכים הבינלאומיים הבאים רמת חומרים מזהמים תוגבל לאחת מ

 .שנקבעו לביופולימרים הניתנים לקומפוסטציה

מ"ג/ק"ג -גבול  מקסימלי לחומר מזהם  למוצרי ביופולימר ב – 1 בלהט

 פולימר.

 

 DIN V 54900-1 

 )גרמניה(

EN 11119   

)EU( 

GREEN 

PLASTICS 

 )יפן(

 ערך סף ערך סף ערך סף כימיקל

 130 130 100 אבץ

 13.3 30 91 נחושת

 93 93 13 ניקל

 0.3 0.3 0.1 קדמיום

 30 30 10 עופרת

 0.3 0.3 0.1 כספית

 30 30 10 כרום

 1 1 - מוליבדן

 0.33 0.33 - סלניום

 1.3 3 - ארסן

 100 100 - פלואור
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 פריקות ביולוגית .1.6

-DIN V 54900או  EN 13432מוצר תעמוד בדרישות של ה פריקות ביולוגית של

 או שווי ערך. ISO 14855או  ISO 14851תוך שימוש בשיטות בדיקה של   1-5

 תווי .1.3

 ות עם תווי או שיסופק המידע הבא:יהמוצר חייב לה .1.3.1

אופציית  הסילוק הנאותה ביותר כדי להקטין למינימום את  .1.3.1.1

ההשפעה הסביבתית של הסילוק )אתר קומפוסט מורשה, המסה 

 במדיום נוזלי וכדומה(.

יש לציין במפורש במקרה והמוצר לא אמור להתפרק בתנאי  .1.3.1.9

 מטמנה אופייניים.

ם מור להתפרק בתנאיק ביולוגית לא אאם מוצר שהוא פרי .1.3.1.1

 ניים לאתר קומפוסט ביתי יש להצהיר על כך בברור.יאופי

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .3.1

הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת 

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

שיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו ב .3.9

ISO  תקני ,EN,מסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים AWWA , 

ASTM  NSF , ,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 
 מסמכים ישימים .6

6.1 The Australian Ecolabel Program, Good Environmental Choice Australia  

        Standard – Compostable Biopolimer Products  No: GECA 12-2007 

6.2 ASTM D 5338 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of 

Plastics Materials under Controlled Composting Conditions, September 1998 

6.3 ASTM D 6002 Standard Guide for Assessing the Compostability of 

Environmentally Degradable Plastics, October 1996. 

6.4 ASTM D 6400 Standard Specification for Compostable Plastics, May 1999 

6.5 EN 13432 Packaging - Requirements for packaging recoverable through 

composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final 

acceptance of packaging - December 2000 
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6.6 EN ISO 11734 Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic 

biodegradability of organic compounds in digested sludge - Method by 

measurement of the biogas production, November 1998 

6.7  DIN V 54900-1 Testing of compostability of plastics - Part 1: Chemical testing, 

October 1998 

6.8 DIN V 54900-2 Testing of the compostability of plastics - Part 2: Testing of the 

complete biodegradability of plastics in laboratory tests, September 1998 

6.9 DIN V 54900-3 Testing of the compostability of plastics - Part 3: Testing under 

practice-relevant conditions and a method of testing the quality of the composts, 

September 1998 

6.10 DIN 54900-4 Testing of the compostability of polymeric materials – Part 4: 

Testing of ecotoxicity of composts,January 1997 

6.11 ISO 14851 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic 

materials in an aqueous medium –Method by measuring the oxygen demand in a 

closed respirometer, May 1999 

6.12 ISO 14852 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastics 

materials in an aqueous medium –Method by analysis of evolved carbon dioxide, 

May 1999 

6.13 ISO 14855 Determination of the ultimate aerobic biodegradability and 

disintegration of plastic materials under controlled composting conditions – 

Method by analysis of evolved carbon dioxide, May 1999 

6.14 ISO/DIS 14853 Plastics-Determination of the ultimate anaerobic 

biodegradability in an aqueous system – Method by measurement of biogas 

production, April 1999 

6.15 ISO/DIS 15985 Plastics-Determination of the ultimate anaerobic 

biodegradability and disintegration under high solids anaerobic-digestion 

conditions - Method by analysis of released biogas, April 1999 

 
 נספחים .7

 .אין

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


