
06.06.10 עדימה זכרממ עובשה תבושת

 :הלאשה
 ?תוגרדמ לע הקלחה תעינמל רשקב תושירדה ןהמ

.תוגרדממ הקלחה תעינמל תוטישה תא םיטרפמ םניא תונקתה וא קוחה
 הקלחה תעינמל לופיטה תטיש תריחב :ונתבושת לש 4 ףיעסב תאז תושעל היוצרה ךרדה ואר יפיצפס ןפואב הקלחה דגנ םיספב שומיש יבגל
.תוגרדממ
 וא ךרדה תא םינייצמ םניא ךא ,םיקוסיעו תומוקמ יפל תודגנתהה תוגרד תא םינייצמ "םימייק הכילה יחטשמ לש הקלחהל תודגנתה" 2279 ןקתב
.תרחא ךרד וא הפצרב םיימיכ םילופיט וא הדימע יחטשמ וא םיספ וליא םא ןיב יעצמאה

הקיחת.1

 .1970-ל"שתה ,(תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב) הינבהו ןונכתה תונקת

[(3 'סמ) ח"סשתה ןוקית] הקלחהל תודגנתה םדקמ 3.1.2.9
 הכילה יחטשמ לש הקלחהל תודגנתה - 2279 י"ת ילארשי ןקתב 1א הלבטב טרופמל םיאתת הכילהה רושימ לש הקלחהל תודגנתה
.ןקתב טרופמכ ,0.5 םדקמל םיאתת הקלחהל תודגנתההש וא ,הכילה יחטשמל םידעוימה םירמוח לשו םימייק

;ןיינבה לש אצומ ךרדמ קלח תושמשמהו ,וילא תוליבומה ,ןיינבל ץוחמ תואצמנה תוגרדמ - "ץוח תוגרדמ"

ןיינבה ץוח :ט"י ןמיס
[(3 'סמ) ח"סשתה ןוקית] ץוח תוגרדמ 3.2.19.1

 קלח לש בוליש וא עפושמ רבעמ ,שבכ ,ץוח תוגרדמ ונקתוי ןיינבל האיציה וא הסינכה סלפממ הנוש בוחרה סלפמ ובש הרקמ לכב (א)
.םהמ
1.10-מ תחפי אלו תוגרדמה םע תלבוגה תינוציחה האיציה תלד בחורל הווש היהי עפושמה רבעמה וא שבכה ,ץוחה תוגרדמ בחור (ב)
.םירטמ
.3.2.2.16 ,3.2.2.10 ,3.2.2.6 ,3.2.2.5 ,3.2.2.4 ,3.2.2.3 םיטרפ תוארוהל םאתהב ונביי תוגרדמה (ג)
.הקלחה ענומה רמוח יושע וא ספסוחמ היהי הגרדמה חלש רושימ (ד)
 עובקל םאתהבו ןיינבהמ האיציה יחתפל המאתהב םיפסונ םידעסמ ונקתוי ,תובחר ץוח תוגרדמ תונקתומ ,תולכירדא ילוקישמ ,םא (ה)
.3.2.2.16 טרפב
 םיאתמ הקעמה לש הזיחאה תיב בשחיי ,הקעמ שרדנ םא ;תוגרדמה לש דחא דצב הזיחא תיבו דעסמ ןקתוי תוגרדמ ךלהמ לכב (ו)
.וז השירדל
.תוגרדמה ידצ ינשמ הזיחא תיבו דעסמ ןקתוי ץוח תוגרדמ ךלהמ לכב ,ירוביצ ןיינבב (ז)
:הלא םיאנת ומייקתי תוגרדמה ךלהמ ןוויכל בצינה עפושמ רושימב תובלתשמה תוגרדמב (ח)
;3.2.19.1 םישרתב ראותמכ םירטמיטנס 17.5 לע הלעי אל הנותחתה הגרדמה םור (1)     

3.2.19.1 םישרת

.ולא תוגרדמב לוחי אל ,(ד)3.2.2.5 הנשמ טרפב תטרופמה החסונה יפ לע ,החלשל הנותחתה הגרדמה םור ןיב סחיה (2)     

 תילארשי הניקת.2
 תודגנתהב ןד הז ןקת .הכילה יחטשמל םידעוימה םירמוח לשו םימייק הכילה יחטשמ לש הקלחהל תודגנתה - 2279 ילארשי ןקת םייק
 :ןופלט ,םינקתה ןוכמ תירפסב שוכרל ןתינ ואולמב ןקתה תא .הכילה יחטשמל םידעוימה םירמוח לשו םימייק הכילה יחטשמ לש הקלחהל

03-6465192/1.
:"יתיישעת הדובע רוזא" רידגמ ןקתה
 ,ןמש:ןוגכ םירמוח לש םתוחיכש ללגב ,הובג אוה הכילהה חטשמ לע קילחהל יוכיסה ובש ,בחרה להקל ללכ ךרדב חותפ וניאש רוזא"

".חמק ,קבא ,ןוזמ תויראש ,םימ ,ןמוש
 רחסמ ירוזאב הכילה יחטשמל םידעוימה םירמוח רובע הקלחהל תודגנתהה תוגרדל תוצלמה תואבומ ןקתב הלולכה 2 'סמ הלבטב



.םייתיישעת הדובע ירוזאבו

:תויללכ תוצלמה.3
 תועיגפה .םיחטשמה יגוס לכ יבג לע תושחרתמ תוליפנ .טרפב םידבועה ןיבו ללכב הייסולכואב החיכש תוליפנהו תוקלחהה תייעב
.הקלחהו לקשמ יוויש דוביא ,הדיעמ ,תוגרדממ הליפנ ןה רתויב תוחיכשה
.ךוכיחה םרוג תא לידגהל שי הליפנ/הקלחהה תויורשפא תא ןיטקהל/עונמל תנמ לע
 תמייק םהב םירוזאה לכ יבג לע הקלחה תוענומ תועוצר תקבדה וז (חטשמה סופסיחה תלדגה) ךוכיחה םרוג תלדגהל תוטישמ תחא
.תרבגומ הקלחה תנכס

 הפצר ייופיחב םירוזאה לכב שמתשהל ץלמומ ,רוזאל רוזאמ םירבוע םידבועה םהבש ,םינוש הקלחה ייוכיס ילעב םירבוחמ הדובע ירוזאב
 הקלחהל תודגנתהה תגרדש ץלמומ ,םייתיישעת הדובע ירוזאב .R10- R9 ; R11-R10 :ןוגכ , תובקוע הקלחהל תודגנתה תוגרד ילעב
.תוגרדמה ךלהמ תוצק ינשבש םייקפואה םיחטשמה ייופיח לש וזמ הנטק היהת אל תוגרדמה לש

תוגרדממ הקלחה תעינמל לופיטה תטיש תריחב.4
 םיאנתה לומ ןורתפה תויביטקפא תא ןוחבלו ןרציה תויחנהל םאתהב לועפל שי הקלחה תעינמל לופיטה תטיש תריחב לש הרקמ לכב
:ומכ םיאשונל שגד תתל לבוקמ .רתאה תא םינייפאמה םיידוחייה
רבודמ תוגרדמ לש גוס הזיאב -
? 'וכו זירג , ןמש םהילע ךפשנ םאה וא תואצמנ ןה בצמ הזיאב -
.'וכו תוינוכמ ,םישנא תעונת :וז הביבסב םייקש העונתה גוס -
 תומייק . מ"ס 3 אוה ספה בחור ר"פע .הגרדמה הצקמ מ"ס 2 ספה תא חינהל ר"פע גוהנ הקלחה דגנ םיספ תחנה תעב ,ינורקע ןפואב
.תלעות/תולע טביהבו המאתה לש טביהב ןוחבל שי ,רומאכ ,הטיש לכ .םיטגרגא לש הקיציו הטירח לש הטיש ןהיניב תוטיש רפסמ

.עדימה זכרמל תונפל וא ,דסומה רתאב םסרפתמה םיקפסה ךירדמב רתאל ןתינ הקלחה דגנ דויצ לש םיקפס.5

: הקלחה דגנ םייופיצ אשונב רתא םייק.6
slip coatings: Interstate products incNon .

47571 , ןמסיו םולש )


