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  כללי .1

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

 .הוראת הדין היא שקובעת, וחוקי  מדינת ישראל 

ותהליך  להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל   .1.2

  .הייצור של המוצר לא יפגע באדם ובעובדים

או מערכת איכות  9001:2008י "על פי דרישות ת תאיכו ניהולבמפעל מערכת    .1.3

 .דומה

, 1-5חלק  1045י "ת, 1045י "לרבות ת, המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו   .1.4

דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט :טיח 1חלק  1920 י "ת, 1-3חלק  1414י "ת

 1997, לטיח
 

  חלות .2
י "שאושרו ע )ETICSלהלן ( צונילבידוד תרמי חי על מערכות  מפרט זה חל  .2.1

 . 2005פברואר , DIN 55699 -לרשויות הבניה ומעוצבות בהתאם 
  

 הגדרות .3

 .אין .3.1
  

  דרישות .4

 ייצור .4.1

  דרישות כלליות מהחומרים .4.1.1

 "מורכבות לבידוד תרמי חיצונימערכות "מרכיבי ה .4.1.1.1

כחלקים המרכיבים אותם או כחומרים  ,לא יכילו

רים או חומ, המתפצלים מהם בעת עיבוד המוצר

 :י ההגדרות הבאות"תכשירים עפ

חומרים מסרטנים , חומרים המוגדרים כחומרים מסרטנים •

חומרים הידועים או חשודים כטרטוגנים או חומרים , סבירים

י הועדה הבינמשרדית "העלולים לסכן עובר כפי שהוגדרו ע

 . טריטוגנים ומוטוגנים, לחומרים מסרטנים 

 י"עפ  (+T)ו רעילים מאוד א (T)חומרים המוגדרים כרעילים  •

 3.1,3.2מופיעים בטבלאות או כפי ש GHSשיטת המיון שמופיעה ב 
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של פקודת  4או בחלק  EC 1272/2008של תקנות  4בנספח 

של תקנות  4בנספח או , GegStoffV -החומרים המסוכנים  

EEC/67/548 . 

, )Carcinogenetic(חומרים המוגדרים כחומרים מסרטנים  •

או חומרים הפוגעים ) Mutagen(מים למוטציות חומרים הגור

או כפי  GHSי שיטת המיון שמופיעה ב "עפ) reprotoxic(ברבייה 

 EC 1272/2008של תקנות  4בנספח  3.1,3.2שמופיעים בטבלאות 

או , GegStoffV - של פקודת החומרים המסוכנים   4או בחלק 

 . EEC/67/548של תקנות  4בנספח 

 יםדרישות כלליות מהחומר .4.1.2

סיבים מינראליים עלולים לגרום לגירויים בעור  -חומרי בידוד סיביים  .4.1.2.1

של חומר בידוד  המידעלכן האריזות או עלוני . לזמן קצר ובאופן זמני

בצורה של , לדוגמא, צמר סלעים חייב לכלול את מידע יישומימהמיוצר  

  . איקון או הודעה, סמל

בידוד תרמי מורכבות למערכות "חומרי בידוד של  -חומרי בידוד מקצף .4.1.2.2

 המכילות הלוגנייםלא ייוצרו תוך שימוש בתרכובות אורגניות  "חיצוני

  ).HFCsגזי חממה פלואורידים , לדוגמא(  היוצרים קצבכגורמי 

מורכבות ת ומערכ"לחומרי בידוד תרמי המשמשים  -מעכבי בערה .4.1.2.3

כל מעכבי בערה שזוהו כחומרים  יכילולא  "בידוד תרמי חיצוניל

 (כחומרים המצטברים במערכות ביולוגיות , לפירוק עמידים

bioaccumulative (רעילים חומרים ו)PBT ( עמידים מאוד כחומרים או

 (כחומרים מאוד המצטברים במערכות ביולוגיות , לפירוק

bioaccumulative ( (vPvB)   נספח לבהתאםXIII  של תקנות

REACH 1907/2006' מס/EC .לא יכילו תרמי חומרי בידוד , יתר על כן

  .מעכבי בערה שהם תרכובות  אורגניות הלוגניות

 . חומרי הבידוד התרמי לא יכילו קוטלי מזיקים -קוטל מזיקים .4.1.2.4

 דרישות מטיח וחומרי גימור .4.1.3

על הטיח לעמוד בדרישות תקן   –) שכבה תחתונה וציפוי סופי, דבק(טיח  .4.1.3.1

 .prEN 15824או תקן  DIN EN 998או תקן  1חלק  1920
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הטיח לא יכיל קוטלי מזיקים שנועדו להגנה מפני  –זיקים קוטל מ .4.1.3.2

 iodopropynyl: וחזזיות למעט החומרים הבאיםפטריות , גדילת אצות

butylcarbamate (IPBC)  ו- octylisothiazolinone  בריכוז פעיל כולל

בדצמבר  31חומרים אלו יהיו אסורים ב . משקלי 0.3%של פחות מ

2011 . 

שכבות גימור נוספות לא במערכות הבידוד –ת שכבות גימור נוספו .4.1.3.3

ETICS לא יכילו קוטלי מזיקים שנועדו להגנה מפני גדילת אצות ,

 iodopropynyl: פטריות וחזזיות למעט החומרים הבאים

butylcarbamate (IPBC)  ו- octylisothiazolinone  בריכוז פעיל כולל

בדצמבר  31חומרים אלו יהיו אסורים ב . משקלי 0.3%של פחות מ

2011. 
 .32י דרישות מפרט "ניתן להשתמש בחומרים משמרים בפחית עפ

 דרישות מבידוד תרמי .4.2

מקדם התנגדות ( Rיהיו בעלות מקדם " מערכות מורכבות לבידוד תרמי חיצוני"

 140≥בעובי שכבת בידוד זה מתאים עבור ערך  .m2*K/W 4.0של לפחות  )תרמית

או עבור שכבת ,  W/(m*K) 0.035ית של לחומר בידוד עם מוליכות תרמ ,מ"מ

  . W/(m*K) 0.04לחומר עם מוליכות תרמית של , מ"מ 160≥בידוד בעובי 

  . מתייחס להתנגדות תרמית של שכבה בסיסית בבניין Rמקדם ה 

  )אבטחת איכות(מיומנות הולמת  .4.3

לכללים טכנולוגים ת להתאים וחייב מערכות מורכבות לבידוד תרמי חיצוני

 1414י "יש לעמוד בדרישות ת. )הנחיות של אגודות מקצועיות, תקנים( מקובלים

ישום " -  DIN 55699 לכל חלקיו וכן בדרישות תקן 1045י "ת, לכל חלקיו

צריכים לכל הטכניים  המידע דפי ." בידוד תרמי חיצונימערכות מורכבות ל

תקנים לצורך הבטחת  הפחות לתת תאור מפורט של הדרישות שנקבעו על ידי

  .יכותא

שיהיו  גיליונות בטיחותליישום וכמו כן  הנחיות, מידע טכנייםהיצרן יכין דפי 

או דפי  חוברות מודפסות, לדוגמא ,'לקבלן וכו, למנהל האתר, זמינים ללקוח

  .באינטרנט מידע
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  -מידע לצרכןהצהרות ו .4.4

על גבי האריזה או , על היצרן להעביר מידע ברור על המוצר .4.4.1

. י בקשתו"יעביר את המידע לצרכן עפ לחלופין היצרן. תווית

 :המידע יכלול את הפרטים הבאים

 זיהוי היצרן או הספק •

 שם המוצר והחומר •

 המערכת/פרטי המוצר •

 . פרטי עקיבות כגון מספר מנה •

 .אישור רשויות הבנייה או מכון התקנים •

הבאים חומר הגימור כולל את החומרים /הטיח: הערה •

 ....:המיועדים למניעת גידול חיידקים

ילווה את המוצר תיאור קצר של ההוראות וההמלצות  •

  :י בקשתו"לחלופין הוראות אלו יועברו ללקוח עפ, הבאות

י בקשת "עפ(היכן ניתן למצוא את ההוראות המפורטות  •

 )הפנייה לאתר אינטרנט, הצרכן 

 הוראות התקנה והתראות •

 הוראות תחזוקה וניקיון •

אפשרויות החזרה (הוראות פינוי של פסולת האריזה והמוצר  •

 )או מחזור

 מידע על בידוד רעש ושיפורים אפשריים •

הצהרות שיווקיות לא יכילו הערות כדוגמת  - הצהרות שיווקיות .4.4.2

או הערות " המוצר נבדק לאיכות החומרים הביולוגים שבו"

של  4פיסקה  23המפחיתות ברמת הסיכון שנקבע בהתאם לחלק 

לא מסוכן ", "לא רעיל: "לדוגמא EEC/67/548 תקנות

 ".לבריאות
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 תוויות .4.5

 . כל אריזה תכלול תאריך אריזה וקוד מיקום יצרן .4.5.1

בסמיכות לכל הגדרות " התו הירוק"אין להטביע את סימון אישור  .4.5.2

ביטויים או סימנים גרפיים העלולים להטעות לגבי אופי ותכולת ,מוצר

 האישור

  .פירוט קצר של תנאי ההתעדה יופיעו על גבי האריזה והמוצר .4.5.3

  

 

 יטות בדיקהש .5

י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות "יעשו ע, הנדרשות במפרט זה, כל הבדיקות   .5.1

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

 

 מסמכים ישימים .6

 2003, כללי: בידוד תרמי של בניינים, 1045י  "ת   .6.1

 2003, בתי מגורים: בידוד תרמי של בניינים, 1חלק  1045י "ת   .6.2

 2003 ,מוסדות חינוך: בידוד תרמי של בניינים, 2חלק  1045י "ת   .6.3

 2005, בנייני משרדים: בידוד תרמי של בניינים, 3חלק  1045י "ת   .6.4

 2005, בתי מלון: בידוד תרמי של בניינים ,4חלק  1045י "ת   .6.5

 .2005, בתי חולים: בידוד תרמי של בניינים,  5חלק  1045י "ת   .6.6

 1998.מערכת טיח תרמי חיצוני-בידוד תרמי בבניינים מערכות, 1חלק  1414י "ת   .6.7

 1993, מערכת טיח תרמי פנימי-מערכות בידוד תרמי בבניינים, 2חלק  1414י "ת   .6.8

 .השמת מערכת טיח תרמי חיצוני-מערכות בידוד תרמי בבניינים, 3חלק  1414י "ת   .6.9

1996 

, מסרטנים הועדה הבינמשרדית לחומרים, רשימת החומרים המסרטנים והטרטוגנים  .6.10

 . 2010, מטר טוגנים ומוטגנים 
6.11. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

(GHS), United Nations Conference on Environment and Development,2009 

6.12. Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the 

Council of 16 December 2008 
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6.13. Hazardous Substances Ordinance (Gefahrstoffverordnung - 

GefStoffV);2008 

6.14.  Dangerous Substances Directive (67/548/EEC) THE COUNCIL OF THE 

EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, 1967 

6.15. REACH REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND  OF THE COUNCIL, 2006 

 1997, דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח:טיח 1חלק  1920תקן ישראלי  .6.16
6.17. Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering 

mortar; German version EN 998-1:2010 

6.18. Specifications for external renders and internal plasters based on organic 

inders EN 15824,  EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION, 2009 

6.19. DIN 55699, Application of thermal insulation composite systems, 2005-02, 

DIN Deutsches Institut für Normung 
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