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 הנחיות ליצרנים בנושא שימוש והפניה לתו תקן

ים אשר עליהם נקבעו,  מתאימים לדרישות התקנים מוצרתקן ישמש אישור מטעם היצרן על כך,  כי ה-תו .1

 הישראליים ומפרטי המכון.

  

 או לאריזה. מוצרהאריזה וכל תווית או פתק המצורפים לים",  כולל את מוצרהמונח " 

 

ים שאינם מתאימים לדרישות התקנים הישראליים או מפרטי המכון,  מוצרהתקן על גבי -לא יקבע היצרן את תו .2

 שהינם בתוקף באותה עת.

התקן על -תוים,  יחד עם תו התקן, את שמו או את סימנו המסחרי הרשום.  סימון מוצרהיצרן מתחייב לקבוע על ה .3

 (.5ים ייעשה באופן שתקבע אותו וועדת ההיתרים  )ראה נספח ב' סעיף מוצרה

ידי המכון,  ולא כל אמצעי סימון אחר של תו -לא יעביר יצרן ולא ישעבד את תווי התקן שברשותו,  או שניתנו לו על .4

 תקן שברשותו לגורם שלישי, ללא אישור מראש ובכתב שיינתן לו על ידי המכון.

פה,  כאילו מפעלו או -רן לא יפרסם ולא יעורר רושם בכל צורה שהיא,  במעשה או במחדל,  לא בכתב ולא בעלהיצ .5

ים המיוצרים או המשווקים על ידיו עומדים תחת פיקוח המכון או בהשגחתו,  או עומדים להיבדק על מוצרכאילו ה

 פי היתר שקיבל מהמכון שלא בוטל. תקן על -שליצרן זכות לסמנו בתו מוצרידי המכון,  אלא אם המדובר ב

בתו תקן, לא יפרסם  מוצר.א דלעיל, הרי גם באותם מקרים שבהם ניתן ליצרן היתר לסמן 16למרות האמור בסעיף  .6

פרסום הנוגע להיתר שניתן לו, אלא לאחר שיציג בפני המכון את הפרסום היזום על ידו ויקבל מאת המכון אישור 

הפרסום או לדרוש בו שינויים או לאשרו לפרסום, והיצרן יפעל לפי החלטת המכון  לפרסמו. המכון רשאי לפסול את

 .מוצרלעניין פרסומו של ה

מידע על המיקום והגודל הספציפי של תוויות תו התקן ליצרן יהיה כפי הנספח לתנאים מיוחדים של ההסכם שנתחם 

 עם מכון התקנים, כמופרט להלן:

 

 סימון בתו תקן .1

 מתוך האפשרויות הבאות) בחר את האפשרות המתאימה(: הסימון יעשה באחת 1.1

 בהדפסה על המוצר  1.1.1

 בהטבעה על המוצר )מודל פלסטי( 1.1.1

 בהדפסה על האריזה 1.1.1

 תוויות יסופקו על ידי מכון התקנים הישראלי וישאו מספר סידורי רציף. -בהדבקה  של תווית על המוצר 1.1.1

 גודל התו יהיה __________ ס"מ/מ"מ לפחות.  1.1

להפסיק לסמן את המוצרים בתו תקן ולהשמיד את האריזות שברשותו אם וכאשר יבוטל ההיתר  היצרן מתחייב 1.1

   או לנקוט באמצעים אחרים שיאושרו ע"י המכון למחיקת התו.


