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זיו רמרגקר תפקיד ראש מדורשם הבודק:

תאריך הפקת תעודהאמיר גרבצקי תפקיד ראש ענףשם המאשר:

2020/12/03

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : נורית דוד חיים - גרייש אנד קו ח.פ: 61985156

מענו          : שייקה אופיר 10 ראש העין

תאריך ההזמנה  : 2020/12/03

תאור המוצר

בטיחות צעצועים - צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 6

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

נבדק לפי התקנים הבאים:

ת"י 562 חלק 1 בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות ממאי 2011

ת"י 562 חלק 3 בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים מספטמבר 2019

פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

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.
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תאור מורחב של המוצר

דרגש מעץ תאור:
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תקן 562 חלק 1

מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים דרישות 4

מתאים נקי למראה וחופשי

ממזיקים

החומר יהיה נקי למראה וחופשי ממזיקים חומר 4.1

מתאים יש לצרף הוראות הרכבה מפורטות. הרכבה 4.2

מתאים קיימות הוראות הרכבה

בעברית

הוראות הרכבה

בעברית

מתאים מסומן כנדרש סימון "חובת הרכבה

על ידי מבוגר"

מתאים לא יהוו סיכון בלתי סביר לפגיעה. שפות 4.7

מתאים עובי הפח: עומד בדרישות

מ"מ

על שפת פח המתכת לעמוד בדרישות תת

סעיף 4.7 א'.

ב. חיבורי חפיפה

מתאים חודים וחוטים 4.8

מתאים לא מהווה סיכון בלתי

סביר לפגיעה

חודים נגישים לא יהוו סיכון בלתי סביר

לפגיעה.

א. חודים נגישים

מתאים צעצועים שנועדו

לשאת את משקל

הילד

4.15

מתאים חייבים לעמוד בדרישות המפורטות להלן: צעצועים שאינם

מונעים על ידי הילד

אך נועדו לשאת את

משקלו

4.15.4

מתאים לא קרס אסור שיקרוס באופן הגורם לחריגה מהתקן. א. קריסה

מתאים לא נפל אסור שיפול במהלך הבדיקה. ב. יציבות

מתאים קיימות הוראות הפעלה

הרכבה ותחזוקה כנדרש

יש לציין הוראות הפעלה, הרכבה ותחזוקה. ג. הוראות הפעלה,

הרכבה ותחזוקה
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תקן 562 חלק 3

מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים דרישות 4

מתאים ראה תוצאות בנספח נדידת היסודות מרכיבי הצעצועים

המסווגים בהתאם לסעיף 4.1, לא

תעלה על הגבולות המירביים לנדידה

המובאים בטבלה 2 בבדיקה לפי

סעיפים 7 ו- 8

דרישות ספציפיות 4.2

מתאים ראה תוצאות בנספח ראה מצורף בנספח קטגוריה 2

מתאים ראה תוצאות בנספח ראה מצורף בנספח קטגוריה 3
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נספח לסעיף 4.2 דרישות ספציפיות תקן 562 חלק 3

הערות מסקנה שיטת הבדיקה תאור הרכיב מספר הרכיב קטגוריה

מתאים ICP לכה נוזלית לבנה 1 קטגוריה 2

מתאים XRF עץ חום בהיר, ספוג

לבן, נייר שיוף

מפלסטיק שחור

1 קטגוריה 3

נספח לסעיף 4.2 קטגוריה 2 תקן 562 חלק 3

2 1
גבול מירבי לנדידה (מ"ג

לק"ג)
LOD* יסוד

--- ND 1406 10 (Al) אלומיניום

--- ND 11.3 0.1 (Sb) אנטימון

--- ND 0.9 0.1 (As) ארסן

--- ND 375 10 (Ba) בריום

--- 19 300 10 (B) בור

--- ND 0.3 0.05 (Cd) קדמיום

--- ND אין דרישה 0.005 (Cr) כרום מומס כללי

--- ND 9.4 0.005 ^(Cr3) כרום תלת ערכי

--- ND 0.005 0.005 ^(Cr6) כרום שש ערכי

--- ND 2.6 0.1 (Co) קובלט

--- ND 156 10 (Cu) נחושת

--- 0.4 0.5 0.1 (Pb) עופרת

--- ND 300 10 (Mn) מנגן

--- ND 1.9 0.1 (Hg) כספית

--- ND 18.8 10 (Ni) ניקל

--- ND 9.4 0.1 (Se) סלניום

--- ND 1125 20 (Sr) סטרונציום

--- 0.2 3750 0.2 (Sn) בדיל

--- 0.2 0.2 בדיל אורגני^^

--- ND 938 10 (Zn) אבץ

נספח לסעיף 4.2 קטגוריה 2 תקן 562 חלק 3

מקרא

Limit of Detection (סף גילוי השיטה) LOD*

Not Detected (קטן מסף גילוי השיטה) ND

ישים עבור שיטת הבדיקה ICP בלבד *

ערכי כרום תלת ערכי וכרום שש ערכי אינם נדרשים לאימות כאשר ערך כרום מומס כללי הנמוך מדרישות התקן ^

ערך בדיל אורגני אינו נדרש לאימות כאשר ערך בדיל מומס כללי הנמוך מדרישות התקן ^^

נספח לסעיף 4.2 קטגוריה 3 תקן 562 חלק 3

2 1
גבול מירבי לנדידה (מ"ג

לק"ג)
LOD* יסוד

--- PASS 70000 10 (Al) אלומיניום
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נספח לסעיף 4.2 קטגוריה 3 תקן 562 חלק 3

2 1
גבול מירבי לנדידה (מ"ג

לק"ג)
LOD* יסוד

--- PASS 560 0.1 (Sb) אנטימון

--- PASS 47 0.1 (As) ארסן

--- PASS 18750 10 (Ba) בריום

--- --- 15000 10 (B) בור

--- PASS 17 0.05 (Cd) קדמיום

--- PASS אין דרישה 0.2 (Cr) כרום מומס כללי

--- PASS 460 0.2 ^(Cr3) כרום תלת ערכי

--- PASS 0.2 0.2 ^(Cr6) כרום שש ערכי

--- PASS 130 0.1 (Co) קובלט

--- PASS 7700 10 (Cu) נחושת

--- PASS 23 0.1 (Pb) עופרת

--- PASS 15000 10 (Mn) מנגן

--- PASS 94 0.1 (Hg) כספית

--- PASS 930 10 (Ni) ניקל

--- PASS 460 0.1 (Se) סלניום

--- PASS 56000 20 (Sr) סטרונציום

--- PASS 180000 0.2 (Sn) בדיל

--- PASS 12 0.2 בדיל אורגני^^

--- PASS 46000 10 (Zn) אבץ

נספח לסעיף 4.2 קטגוריה 3 תקן 562 חלק 3

מקרא

Limit of Detection (סף גילוי השיטה) LOD*

ICP ולכן לא בוצעה בדיקת נדידה באמצעות XRF נמצא מתאים על סמך בדיקה לתכולה באמצעות PASS

ישים עבור שיטת הבדיקה ICP בלבד *

ערכי כרום תלת ערכי וכרום שש ערכי אינם נדרשים לאימות כאשר ערך כרום מומס כללי הנמוך מדרישות התקן ^

ערך בדיל אורגני אינו נדרש לאימות כאשר ערך בדיל מומס כללי הנמוך מדרישות התקן ^^

סוף תעודת הבדיקה
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