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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 דומה 9001:2008י "ל פי דרישות תע איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

  .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו .1.4

 

  חלות .2

עץ -מזיקיחם שמטרתן להדביר  אווירטכניקות מדרישות מגדיר את המפרט זה  .2.1

 DINי המפורט בתקן "עפ, גג- כגון עליות, בחלקי עץ מקובעים למבנה ניםבבניי

 ,מבנההחלק מ חלקי עץ שאינםטיפול במתייחס גם לפרט מה ,כמו כן. 4חלק  68800

  .בחדרים או במתקנים המתאימים למטרה זו כגון רהיטים

  

  הגדרות .3

  אין 

   

  דרישות .4
לעיל זכאים לקבלת תו ירוק במידה והם עומדים בדרישות  2מוצרים המפורטים בסעיף 

  :כדלהלן

  

הוראות המפורטות בתקן חם תתבצע בהתאם ל אווירהדברת מזיקים באמצעות   .4.1

DIN 68800  כן צוין אחרת-אם-אלא( 4חלק .(  

  

ה מדיד .דקות לפחות 60למשך  550Cחשף לטמפרטורה של יעל כל חלקי העץ לה  .4.2

במרכז החלקים בעלי הנגישות הנמוכה ביותר לחום תבצע תהטמפרטורה  רציפה של

יש לשמור את . מחיק-נקודות המדידה יסומנו באופן לא. בשני מוקדים לפחות

  .תוצאות המדידה לתקופה של לפחות חמש שנים
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החם בנקודת הפליטה של הצינור לא תעלה  טמפרטורת האוויר, בכדי למנוע דליקה  .4.3

הנשרף בקלות מטר לפחות מכל חומר  1נקודת הפליטה תהיה במרחק של . 1200Cעל 

  . 'קרטון וכד, ניירכגון , דליק

  

נזק מחשיפה ילהלולים ם חומרים רגישים לחום עיש לבחון מבעוד מועד הא   4.3.1

  .יש ליידע את הלקוח בכתב אודות תוצאות הבדיקה. ויר חםולא

כימיים חומרי הדברה יש לעשות שימוש ב, עץ בעץ מבני- מזיקילשם הדברת    4.3.2
ובהם יש צורך  ,חםאוויר  באותם חלקים אליהם לא ניתן להגיע בטכניקות 

למשל באמצעות החלפת העץ (באמצעים אחרים  בטיפול מקומי שאינו אפשרי
יש , ובמיוחד במקרים בהם יש לעשות שימוש בחורי קידוח, למטרה זו). הנגוע

  . ירוקלהשתמש במוצרים בעלי תו 
  

החם יש לשמור על עמידה בחוקי בטיחות במקום  וירובעת השימוש בטכניקת הא  .4.4

  .היגיינה התעשייתיתהרפואה התעסוקתית וה, וכן בתקנות הבטיחות ,העבודה

כגון , ם של מינים מוגניםותמצאילשם הגנה על בעלי חיים יש לבצע בדיקה לגבי ה   4.5

הדברת מזיקים . העשויים להיות מינים בסכנת הכחדה, עטלפים ועופות דורסים

  .תתבצע רק בעונות בהן מינים אלו אינם נמצאים באתר

 DIN 4787 בעלי תאימות לתקן דלקאין להשתמש בגופי חימום שאינם מבערי    4.6

  .2 -ו 1חלקים 

  

  :באםכימי עץ לא נדרש שימור    4.7

  או; 10%אינה עולה על  החלק החיצונינעשה שימוש בליבת עץ צבועה ותכולת    4.7.1

  וגם; העץ משמש בחדרים בעלי תנאי סביבה רגילים או תנאי דומים   4.7.2

  או; באמצעות כיסוי אטום מזיקיםהעץ מוגן מחדירת    4.7.2.1

  .העץ ממוקם באופן פתוח המאפשר את בדיקתו   4.7.2.2

  :יש לעמוד גם בדרישות הבאות, כמו כן .4.7.3

והותקן לפני  ,בלבד) hylotrupes bajulus(באם העץ נגוע ביקרונית    .4.7.3.1

 ,ניתן לוותר על טיפול מונע באמצעים כימיים ,שנה 60 -למעלה מ

לאחר טיפול  ו אינו חשוף להתפשטות יקרוניתהיות ועץ מתקופה ז

  .חם אווירב

ניתן לוותר על השימוש באמצעי שימור כימיים גם במקרים בהם   .4.7.3.2

 כגון, טיפול זה אינו תואם צרכים היגייניים או נהלי טיפול במזון

סון מזון לאדם חחדרים המשמשים לאבוכן  ,אזורי מגורים ועבודהב
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ידע את הלקוח אודות בטיחות המבנה ייש ל הבמקרים אל. ולבהמה

  .והצורך לבדוק את העץ באופן תקופתי

  

 ים כימיחומרי שימור עץ לעשות שימוש ב ניתן, באם התנאים המפורטים לעיל אינם מתקיימים

שימוש בחומרים לשימור עץ בעלי תו איכות על , דהיינו,  DIN 68800תקןבהתאם לדרישות 

יש לסמן עץ . יש ליידע את הלקוח בהתאם. ו חיזוק מבנהחלקי עץ המשמשים לנשיאת משקל א

השימוש , מלבד זאת 3חלק  DIN 68800תקן שעבר טיפול בחומרי שימור כימיים בהתאם ל

בחומרי שימור כימיים בחלקי עץ שאינם משמשים לנשיאת משקל התואם את מידותיהם יכוסו 

  .בהסכמים נפרדים בהתאם למקרה

  

) למשל רהיטים(חודיים של הדברת מזיקים בעץ שאינו מבני ינתן המאפיינים הייבה  . 4.8

העוסקים בתחום זה מחויבים לעמוד  ,בחדרים ובמתקנים המתאימים למטרה זו

עליהם להצהיר כי , כן- כמו. בלבד 4.5 -ו 4.3.1, 4.2, 4.1בדרישות המפורטות בסעיפים 

  .לא יעשו שימוש בחומרים כימיים לשימור עץ

  

 שיטות בדיקה .5

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

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

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה .6.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Thermal Processes (Hot-air  
Technique) to Control Ligniperdous Insects/ Blue Angel RAL-UZ 57 (Edition April 2011) 

  

6.2. DIN 4787  2 -ו 1חלקים.  

6.3. DIN 68800.  

  

  

 נספחים .7
  אין


