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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהיובל באני תפקיד ראש מדורשם המאשר:

2018/07/22

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : אלפקס בע"מ ח.פ: 511043291

מענו          : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120

תאריך ההזמנה  : 2018/07/08

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף

INDUSTRIAL 61S TUNIS 30/30 :    הדגם הנבדק

LASSELSBERGER :          יצרן

ארץ יצור      : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2018/07/17 הנוטל: בא כח המכון  מספר בקשה:   3967992

כמות במדגם    : 10

8PRG000157 : מספר שטר מטען

נמל היבוא     : נמל חיפה             תאריך כניסה:  2018/07/12

LASSELSBERGER מספר חשבון ספק: 223459733 מיום: 2018/06/15 שם ספק

שם ארץ יבוא   : צ'כיה

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה,

3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה

באמצעות מטוטלת, 3.2-פגמים של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי

קירות ולריצוף, מיוני 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה מכיל 4 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 התקן שנבדקו.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
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תאור מורחב של המוצר

האם האריחים לא מזוגגים?: כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:

;Bla E<=0.5% (פורצלן) :אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת

האם האריח מיובא ?: כן; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור

נומינלית-אורך(מ"מ): 300; מידת ייצור נומינלית-רוחב(מ"מ): 300; הערה: כל

המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

מאפייני הדגם הנבדק:
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מסקנה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים כנדרש בתקן סימון המוצר יתאים לדרישות

התקן

סימון 2.1

מתאים ראה תוצאות בנספח התאמה להצהרת היצרן ספיגות אריחים 3.1

מתאים ראה תוצאות בנספח חוזק הכפיפה 3.1

מתאים ראה תוצאות בנספח כוח שבירה - מסקנה 3.1

מתאים בדיקת החלקה 3.1

מתאים ראה תוצאות בנספח בדיקת החלקה באמצעות

מטוטלת

3.1

מתאים פגמים 3.2

מתאים ראה תוצאות בנספח פגמים

www.sii.org.il 03-6429080 רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, מעבדות בניין, טל' 03-6465125,פקס



4בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953 מתוך4 דף

ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9851928244

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים

מסקנה אחוז ספיגות מקסימלית ממוצע אחוז ספיגות דרישה למדגם קבוצת ספיגות

מתאים 0.10 % 0.08 Bla E<=0.5% (פורצלן) Bla E<=0.5% (פורצלן)

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה

מסקנה דרישה (מינימום) תוצאה למדגם יחידת מידה התכונה הנבדקת

מתאים 35.00 נ'\ ממ"ר 51.30 נ'\ ממ"ר נ'/ממ"ר ממוצע המדגם לכפיפה

מתאים 32.00 נ'\ ממ"ר 49.60 נ'\ ממ"ר נ'/ממ"ר חוזק כפיפה מינימלי

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה

מסקנה דרישה למדגם (מינימום) תוצאה למדגם יחידת מידה התכונה הנבדקת

מתאים 1,300.00 ניוטון 6,206.28 ניוטון ניוטון כח בשבירה מינימלי

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת

מסקנה הערה דרישה למדגם דרגת המשטח תוצאת המדגם יחידת מידה התכונה הנבדקת

מתאים BPN 25  מינימום X 35-44 41.00 BPN BPN דרגת התנגדות

להחלקה במטוטלת

נספח לסעיף 3.2 פגמים

מסקנה כמות סוג

מתאים 10 סוג א

מתאים 0 סוג ב

מתאים 0 סוג ג

סוף תעודת הבדיקה
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