ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9912200943
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :מודאני בע"מ ח.פ515321974 :
 :ירמיהו  6הרצליה
2019/01/24 :

תאור המוצר
בטיחות צעצועים  -צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 6

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי
התאמה לסעיפים :של התקן הישראלי ת"י  562חלק  - 1בטיחות צעצועים :תכונות מכניות
ופיזיקליות ,ממאי 2011

מסמך זה מכיל  5דפים
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.
הערות:
בדיקת רעילות עבור מדבקה לקשב וריכוז QL

שם הבודק:
שם המאשר:

זיו רמרגקר תפקיד עובד מעבדה
שחר נזרי תפקיד ראש ענף
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תאריך הפקת תעודה
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בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

דף

2

מתוך 5

תאור מורחב של המוצר
תאור :מדבקות קשב וריכוז
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ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9912200943
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

דף

3

מתוך 5

תקן  562חלק 3
מספר סעיף
4
4.1

תאור סעיף
דרישות
נדידת יסודות כימיים
קטגוריה 1
קטגוריה 3

דרישת סעיף

ראה מצורף בנספח
ראה מצורף בנספח

תוצאות

ראה תוצאות בנספח
ראה תוצאות בנספח
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מסקנה

הערה
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
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בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

דף

4

מתוך 5

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  1תקן  562חלק 3
יסוד

אלומיניום )(Al
אנטימון )(Sb
ארסן )(As
בריום )(Ba
בור )(B
קדמיום )(Cd
כרום מומס כללי )(Cr
כרום תלת ערכי )*(Cr3
כרום שש ערכי )*(Cr6
קובלט )(Co
נחושת )(Cu
עופרת )(Pb
מנגן )(Mn
כספית )(Hg
ניקל )(Ni
סלניום )(Se
סטרונציום )(Sr
בדיל )(Sn
בדיל אורגני^
אבץ )(Zn

הערך המירבי המותר לנדידה )מ"ג
לק"ג(

תוצאות בדיקה לרכיב ) 1מ"ג/ק"ג( תוצאות בדיקה לרכיב ) 2מ"ג/ק"ג(

5625
45
3.8
1500
1200
1.3
אין דרישה
37.5
0.02
10.5
622.5
13.5
1200
7.5
75
37.5
4500
15000
0.9
3750

קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ10 -
קטן מ0.05 -
קטן מ0.02 -
קטן מ0.02-
קטן מ0.02 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ20 -
קטן מ0.2 -
--קטן מ10 -

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  1תקן  562חלק 3
הערות

*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  4.1קטגוריה  1תקן  562חלק 3
מספר הרכיב

רכיב 1

שם הרכיב

אבקה לבנה

שיטת הבדיקה

ICP

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
יסוד

אלומיניום )(Al
אנטימון )(Sb
ארסן )(As
בריום )(Ba
בור )(B
קדמיום )(Cd

הערך המירבי המותר לנדידה )מ"ג
לק"ג(

תוצאות בדיקה לרכיב ) 1מ"ג/ק"ג( תוצאות בדיקה לרכיב ) 2מ"ג/ק"ג(

70000
560
47
18750
15000
17

קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ10 -
קטן מ0.05 -
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מתוך 5

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
יסוד

כרום מומס כללי )(Cr
כרום תלת ערכי )*(Cr3
כרום שש ערכי )*(Cr6
קובלט )(Co
נחושת )(Cu
עופרת )(Pb
מנגן )(Mn
כספית )(Hg
ניקל )(Ni
סלניום )(Se
סטרונציום )(Sr
בדיל )(Sn
בדיל אורגני^
אבץ )(Zn

הערך המירבי המותר לנדידה )מ"ג
לק"ג(

תוצאות בדיקה לרכיב ) 1מ"ג/ק"ג( תוצאות בדיקה לרכיב ) 2מ"ג/ק"ג(

אין דרישה
460
0.2
130
7700
160
15000
94
930
460
56000
180000
12
46000

קטן מ0.02 -
קטן מ0.2-
קטן מ0.2 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ10 -
קטן מ0.1 -
קטן מ20 -
קטן מ0.2 -
--קטן מ10 -

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
הערות

*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  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
מספר הרכיב

רכיב 1

שם הרכיב

נייר עטיפה

שיטת הבדיקה

ICP

סוף תעודת הבדיקה
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