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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

ניב אמבר תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהזיו רמרגקר תפקיד ראש מדורשם המאשר:

2021/05/05

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : א.ש טיטניום בע"מ ח.פ: 512254301

מענו          : ת.ד. 1208 מכמורת 40297

תאריך ההזמנה  : 2021/05/04

תאור המוצר

בטיחות צעצועים

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 4-דרישות של התקן הישראלי ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים:

תכונות מכניות ופיזיקליות, ממאי 2011

מסמך זה מכיל 6 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקות רעילות ודליקות עבור 11 דוגמאות דשא סינטטי

לבקשת שני הלקוחה , לפי הצעת מחיר 2021-104
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תאור מורחב של המוצר

דשא סינטטי תאור:
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תקן 562 חלק 2

מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים דרישות 4

מתאים דרישות כלליות 4.1

מתאים לא קיים ללא נוכחות צלולוז ניטרט. א. נוכחות צלולוז ניטרט

מתאים לא קיים ללא נוכחות מוצקים דליקים מאוד. ב. מוצקים דליקים מאוד

לא ישים צעצועים המיועדים

לכניסת ילד לתוכם

4.4

לא ישים קצב התפשטות הלהבה לא ייעלה על 30 מ"מ

לשנייה.

א. קצב התפשטות

הלהבה

לא ישים עבור קצב התקדמות להבה מעל 20 מ"מ לשניה לא

יווצרו טיפות מותכות או פסולת בוערת.

ב. טיפות מותכות או

פסולת בוערת

לא ישים אזהרה! "הרחק ממקור אש". ג. אזהרה
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תקן 562 חלק 3

מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים דרישות 4

מתאים נדידת יסודות כימיים 4.1

מתאים ראה תוצאות בנספח ראה מצורף בנספח. בדיקת נוכחות של

יסודות כימיים מסוימים

(XRF)
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נספח לסעיף 4.1 בדיקת נוכחות של יסודות כימיים מסוימים (XRF) תקן 562 חלק 3

מסקנה (Se) סלניום (Sb) אנטימון (Pb) עופרת (Hg) כספית (Cr) כרום (Cd) קדמיום (As) ארסן

(XRF) בדיקת נוכחות של יסודות כימיים מסוימים

500 מ"ג/ק"ג 60 מ"ג/ק"ג 90 מ"ג/ק"ג 60 מ"ג/ק"ג 60 מ"ג/ק"ג 75 מ"ג/ק"ג 25 מ"ג/ק"ג דרישה

מקסימלית של

התקן

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-2211 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-750 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-2210 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-158 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-163 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-154 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-270 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-197 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-194 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק

מתאים קטן מ- 500 קטן מ- 60 קטן מ- 90 קטן מ- 60 קטן מ- 60 קטן מ- 75 קטן מ- 25 4-2220 דשא

פלסטיק

סינטטי ירוק
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סוף תעודת הבדיקה
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