תעודת בדיקה מספר 9280022179
בהתאם לסעיף  21לחוק התקנים תשי"ג ()2591

פרטי ההזמנה:
שם המזמין

 :אברות תעשיות בע"מ

 :קיבוץ בארות יצחק0090509 ,
מענו
תאריך ההזמנה 12/01/1027 :

תיאור המוצר:
חומר ציפוי צמנטי
הדגם הנבדק :ציפוי המבוסס על צמנט מסוג CEM I 52.5N

יצרן :אברות תעשיות בע"מ
ארץ ייצור :ישראל

פרטי הנטילה:
המדגם ניטל בתאריך01/00/1027 :
כמות במדגם9 :

הנוטל :בא כח המזמין

מהות הבדיקה :סילוק ליקויים לתעודה 9280022270
התאמה לסעיף" - 9.1 :טעמם של מי המיצוי" ו' " - 9.0התפתחות מיקרואורגניזמים מימיים" של התקן הישראלי
ת"י " – 9091מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מאוקטובר .1029

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל  0דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה:
המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
יחס החשיפה בבדיקה 00,000 :ממ"ר לליטר.
לשימוש בטמפרטורה של עד  00מע"צ.

שם הבודק :רן צרפתי

תפקיד:

מהנדס בודק

חתימה:

שם המאשר :נאור כהן

תפקיד:

מהנדס בכיר

חתימה:

רצ

20/05/1027
תאריך הפקת התעודה
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תאור מורחב של המוצר:
תיאור מורחב של המוצר הנבדק
ייעוד המוצר
הרכב כללי של המוצר  /רכיבים
עיקריים
תאריך הייצור  /מנת ייצור
דוגמאות המוצר הוכנו על ידי
אופן אריזת הדוגמאות
מצב הדוגמאות בעת הקליטה
במעבדה
רכיבים במוצר הבאים במגע עם
המים
סוג חשיפה למי -המיצוי
פעולות נוספות בהכנת המוצר
לבדיקה/שימוש לפי הגדרות היצרן
תצורת הדוגמא :מבנה
מראה הדוגמא :גוון
מראה הדוגמא :גימור
מראה הדוגמא :מידות
מראה הדוגמא :תמונה

חומר על בסיס מלט צמנט לשימוש כציפוי פנימי של צנרת ואביזרי פלדה
במידות שונות להולכת מי שתיה
ציפוי צנרת ואביזרים
מלט מסוג " ,"CEM I 52.5Nתוצרת "נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ",
ישראל.
לא התקבלו נתונים
המזמין
ללא אריזה
כנדרש
כל שטח הפנים של המוצר
בטבילה בטמפרטורה של
אקלום מקדים כמתואר בסעיף A8
קטעים מיושמים מוצקים של המוצר
אפור
הומוגני ,מחוספס מעט
 100Χ100Χ1מ"מ

תעודת בדיקה מספר 9280022179
בהתאם לסעיף  21לחוק התקנים תשי"ג ()2591

דף  1מתוך 0

מספר
סעיף
9

תיאור סעיף

9.1

9.1

מראה מי
המיצוי

9.0

התפתחות
מיקרואגניזמים
מימיים
פעילות רעילה
לתאים במי
המיצוי
פעילות גורמי
מוטציה גנטית
במי המיצוי
מיצוי יסודות
מבוקרים

9.9
9.7

ראה תיאור מורחב
בעמ'  1של מסמך זה

מידע כללי
טעמם של מי
המיצוי

9.9

דרישת סעיף

תוצאות

מסקנה

בבדיקת המוצר לפי השיטה המפורטת בתקן BS 6920-
 2.2.1יעמוד המוצר בכל הדרישות הבאות:
 .2לפחות שני שליש מצוות הטועמים לא ידווחו על
הימצאות ריח בר גילוי במיצויי הבדיקה
והימצאות טעם בדילולי בדיקה ראשוניים
סופיים :המוכלרים ולא מוכלרים.
 .1אף אחד מצוות הטועמים לא ידווח על הימצאות
טעם בדילולים השניוניים.
בבדיקת המוצר לפי נספח  Dשל התקן האוסטרלי  /ניו
זילנדי  AS/NZS 4020:2005לא יהיה גידול במספר
יחידות הצבע האמיתי של מי -המיצוי בתמצית
הראשונה או בבדיקה חוזרת בתמצית השביעית ביותר
מ.5 HU (Hazen Units) -
בבדיקת המוצר לפי נספח  Dשל התקן האוסטרלי  /ניו
זילנדי  AS/NZS 4020:2005לא יהיה גידול בעכירות
של מי -המיצוי בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת
בתמצית השביעית ביותר מ.0.5 NTU -
בבדיקת המוצר לפי נספח  ,Eהפרש ממוצעי הריכוזים
של חמצן מומס ( )MDODיהיה קטן מ 1.0 -מ"ג לליטר
או שווה לערך זה.
בבדיקת המוצר לפי נספח  Fשל התקן האוסטרלי  /ניו
זילנדי  ,AS/NZS 4020:2005התמצית לא תגרום
תגובה רעילה לתאים.
בבדיקת המוצר לפי נספח  Gשל התקן האוסטרלי  /ניו
זילנדי  ,AS/NZS 4020:2005תוצאות הבדיקה ידווחו.
התמצית לא תגרום לפעילות של גורמי מוטציה גנטית.
בבדיקת המוצר לפי נספח  Hשל התקן האוסטרלי  /ניו
זילנדי  ,AS/NZS 4020:2005לא יהיו בתמצית
הראשונה או/ו גם השביעית ריכוזים של אנטימון,
ארסן ,בריום ,כספית ,כרום ,ניקל ,סלניום ,עופרת,
קדמיום ,כסף ,מוליבדן ,בריליום ותליום ביותר
מערכים המירבים המותרים הנקובים בטבלה מס' 1
בסעיף זה.

ראה תוצאות בנספח
להלן במסמך זה

מתאים

ראה תוצאות
בתעודת בדיקה
5921109001

מתאים

ראה תוצאות
בתעודת בדיקה
5921109001

מתאים

ראה תוצאות בנספח
להלן במסמך זה

מתאים

ראה תוצאות
בתעודת בדיקה
5921109001
ראה תוצאות
בתעודת בדיקה
5921109001
ראה תוצאות
בתעודת בדיקה
5921109001

מתאים
מתאים

מתאים
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נספח לסעיף  9.1טעמם של מי המיצוי
מספר המיצויים שבוצעו (משך זמן החשיפה למי המיצוי)
מקדם הדילול ששימש בבדיקה
מס' חזרות הבדיקה

 42( 1שעות) לכל סוג מיצוי
1.0
 1לכל סוג מיצוי

נספח לסעיף  9.1טעמם של מי המיצוי
סוג מיצוי
מיצוי
לא מוכלר
מיצוי
מוכלר

סוג בדיקה

ממצאים
לא דווח על ריח
לא דווח על טעם
לא דווח על טעם
לא דווח על ריח
לא דווח על טעם
לא דווח על טעם

בדיקת ריח
בדיקת דילול ראשוני
טעם
דילול שניוני
בדיקת ריח
בדיקת דילול ראשוני
טעם דילול שניוני

סיכום
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים

נספח לסעיף  9.0התפתחות מיקרואורגניזמים מימיים
מספר דו"ח של
קבלן המשנה

יחס החשיפה בבדיקה
[ממ"ר/ליטר]

מספר חזרות
בדיקה

תוצאות הבדיקה
[מ"ג/ליטר]

מסקנה

27091721

29,000

1

0.01

מתאים

 -סוף תעודת בדיקה -

