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חזון טמבור
כבר  85שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה .מקימים בניינים,
מנהרות וגשרים ,צובעים כבישים ,בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות
החיים של התושבים.
היום ,אנחנו מביטים אל העתיד ,רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים,
ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות ,בריאות ואקולוגיות יותר.
השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים ,עם פתרונות ומוצרים שמשפרים
את איכות החיים ,חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה.
אנחנו בטמבור בחרנו צד  -לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך ,כדי לבנות
עתיד טוב יותר.
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יתרונות הבנייה הירוקה
והשיפוץ הירוק
יתרונות בריאותיים:
צמצום פליטת רעלים מצבעים וחומרי הבנייה  -הבנייה הירוקה מעודדת
שימוש בצבעים ,חומרים ,מוצרים ורהיטים שאינם פולטים רעלים או קרינה
מסוכנת ,ולכן אינם פוגעים בבריאות הדיירים.
אור טבעי  -הבנייה הירוקה משתמשת באור טבעי ,הידוע כבעל השפעות
חיוביות על בריאות האדם ועל מצב רוחו ,להארת חלל המבנה .ניצול האור
הטבעי חוסך גם בעלויות הכרוכות בשימוש בתאורה מלאכותית.
אוורור טבעי  -מבנה ירוק מאופיין באוורור איכותי ובתחלופת אוויר יעילה
הגורמת לתחושה נעימה ,מסלקת אוויר רווי בפחמן דו-חמצני ומצמצמת את
הצורך בקירור בקיץ.
בידוד אקוסטי  -בידוד הדירה מפני מפגעי רעש חיצוניים או כאלו שמקורם
בדירות סמוכות משפר את תחושת הנוחות של הדיירים ומעלה את איכות
החיים.

חיסכון כלכלי:
לאור העלויות ההולכות וגדלות של החשמל והמים בישראל ,גובר הצורך בהתייעלות
ובחיסכון .שיפוץ ירוק תורם לצמצום משמעותי של צריכת החשמל והמים וכתוצאה מכך
עלויות התפעול של הבית פוחתות .מחקרים מראים שמבנים ירוקים נמכרים במהירות
רבה יותר ובדרך כלל מחירם בשוק גבוה יותר ממבנים בעלי נתונים דומים שאינם ירוקים.
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(מתוך המדריך לשיפוץ ירוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה)

הפחתה בעלויות
תפעול המבנה |
ערך שוק גבוה יותר|
הפחתת חשבונות
החשמל והמים

שימוש בחומרים
ובמוצרים בריאים
וידידותיים לסביבה

שיפור בריאות הדיירים

שימוש מוגבר
בתאורה טבעית

שיפור איכות האוויר
בבית | שימוש מוגבר
באיוורור טבעי

שיפור האיכות
האקוסטית של
המבנה

הפחתת לחות ,עובש
וטחב

טיפול ידידותי
לסביבה בפיתוח
וגינון המבנה
מוביל לחסכון
במים ולמינימום
נזק לסביבה
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רקע | איכות אוויר פנים מבנית
שמירה על איכות אוויר פנים מבנית גבוהה  Indoor Air Qualityועל בריאות המשתמשים
בני האדם שוהים כ 90%-משעות היממה בחללים סגורים ומחקרים רבים הראו קשר מובהק בין תפקוד ובריאות
בני אדם ,לאיכות האוויר במבנה שבו הם שוהים .השפעות אלו יכולות להיות זמניות ,כגון מידת הערנות של תלמיד
בכיתה ,ולעיתים השפעות מצטברות לאורך זמן ,כגון שינוי בתפקוד הורמונאלי .במקרים של רמות זיהום גבוהות
ומתמשכות יכולה להיותה פגיעה מצטברת מסוכנת לבריאות עד כדי התפתחות מחלות כרוניות.
אחת ההשפעות על איכות האוויר במבנה היא כמות החומרים הרעילים (תרכובות אורגניות נדיפות  )VOC -אשר
נמצאים בחומרי בנייה וחומרי גמר כגון צבעים ,דבקים ,ריהוט וחומר איטום.
גורם נוסף שמשפיע על איכות הנשימה במבנה הוא רמת הלחות באוויר .זו משפיעה גם על הנוחות התרמית ,ואצל
אנשים עם בעיות נשימה ,לחות גבוהה מגבירה את הנטייה לפתח קשיי נשימה עד כדי דחק נשימתי(אסתמה) .כאשר
לחות באוויר הפנים מבני פוגשת משטחים אטומים נוצרים תנאים להתפתחות עובש ובקטריות .אלו אינם רק מפגעים
אסתטיים אלא שלעובש ובקטריות יש השפעה שלילית על איכות האוויר ,התהוות ריחות ועליה בכמות תרכובות
אורגניות נדיפות רעילות.
מה ניתן לעשות?
בחירת חומרי גמר פנים כגון צבעים ודבקים ,בעלי תו ירוק המעיד כי כמות ה VOCשלהם נמוכה יותר ממוצר מקביל
או בחירה במוצרים שאינם מכילים כלל .VOC
בחירה בחומרי-גמר פנים כגון צבעים וטייחים 'נושמים' המאפשרים מעבר אדי מים ומסייעים בהפחתת היווצרות
עובש ופטריות.

 | eco2חדשנות בזכות ׳רשת הגרפן׳
 eco2הוא צבע פנים העשוי מחומרים טבעיים* שמקורם בעיבוד של אבן גיר טבעית וחומרים טבעיים נוספים.
הוא אינו מכיל אלרגנים והוא נטול תרכובות אורגניות נדיפות רעילות (ללא  .)VOCצבעים על בסיס גיר טבעי משמשים
כחומר גמר במבנים מזה אלפי שנים.
החדשנות בסדרת  eco2היא בשילוב 'רשת הגרפן' שהינו החומר הדק ,הגמיש
והחזק ביותר ביחס לגודלו בעולם .רשת גרפן ,שעובייה אטום אחד של גרפית,
מעניקה עמידות גבוהה של הצבע לאורך זמן ,מראה אחיד לקיר ,וגמישות גבוהה
שמונעת סדיקה .הגרפן מחליף למעשה חומרים אקריליים וכימיקלים נוספים
שמהווים בצבעים אחרים את ה'דבק' שמחבר את הצבע לקיר.
*מכיל כ 5%-חומרים פולימריים
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מה הופך את הeco2-
לחומר חדשני ואקולוגי?
'חדשני ואקולוגי' בזכות מכלול תכונות המוצר
המפורטות להלן:
 +מיוצר מ 95%-חומרים טבעיים*
 +בעל תו ירוק של מכון התקנים ות"י  809לצבעי פנים
 +ללא תרכובות אורגניות נדיפות VOC FREE -
 +בעל דירוג  A+לאיכות אוויר פנים מבנית
 +מיוצר בישראל
 +מוצר ממקור אחראי  -טמבור מדורגת פלטינה במדד
מעלה והמפעל בעל ISO 14001
 +בתהליך סופי לקבלת התו הבינלאומי
( Cradle 2 Cradleמעריסה לעריסה)
 +סופח פחמן דו חמצני
 +אינו מכיל חומרים משמרים ורעילים
 +מאפשר מעבר אדי מים (נושם) ואינו לוכד לחות
 +אנטי-בקטריאלי והיפו-אלרגני
 +האריזה מכילה לפחות  25%חומר ממוחזר
*מכיל כ 5%-חומרים פולימריים

בעל הציון הגבוה ביותר במדד
הבין-לאומי לאיכות אוויר במבנים

נבדק ע"י eco-INSTITUT Germany GmbH

 eco2מכיל  95%חומרים טבעיים* ,אינו מכיל תרכובות
אורגניות נדיפות או חומרים משמרים ,ולכן בבדיקות מעבדה של
ה eco-INSTITUT-הגרמני הצבע קיבל את הדרוג הגבוה
ביותר  A+במדד לאיכות אוויר פנים מבנית.
שילוב אבקת אבן גיר וגרפן מקנה ל eco2 -מבנה פני שטח
ננומטרי וכך מאפשר לו לספוח לחות ולקיים חילוף גזים
עם הסביבה הפנים מבנית .איכות האוויר הפנים מבנית
מושפעת בין היתר מהיכולת של הקירות 'לנשום' ,כלומר
לשחרר גזים מהחדר בדיפוזיה ולאזן את הלחות בו.
בנוסף לשילוב של הפחתת לחות וחומציות ,רכיב הסיד
בצבע הינו אנטי-בקטריאלי ומסייע במניעת האפשרות
להתפתחות עובש ובקטריות .יתר על כן ,נמצא כאפשרות
טובה יותר עבור אנשים עם אסתמה ואלרגיות על ידי
.National Asthma Councli Australia
אחת התכונות המעניינות של הצבע היא ספיחת  CO2בעת
תהליך הייבוש של הצבע על הקיר .בדיקות מעבדה מראות
כי  1ליטר של  eco2לבן סופח  0.26ק"ג .CO2

ספיחת פחמן

 45ליטר צבע  eco2לבן ,סופחים למעלה מ 10-ק״ג
 - CO2כמות השווה לספיחת פחמן של עץ בוגר
במשקל  250ק״ג במשך שנה!

מגיע בלבן וב 31-גוונים

למניפת  eco2של טמבור

הגוונים להמחשה בלבד
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ניקוד eco2
בתקן  5281לבנייה ירוקה
בפרויקטים חדשים או בשיפוץ מעטפת מבנה קיים ,שלגביהם מתנהל תהליך התעדה לקבלת תו 'בניין ירוק' ניתן לצבור
ניקוד עבור שימוש ב eco2-במספר סעיפים שונים כפי שיתואר בטבלה להלן .הניקוד ניתן תמיד לבניין ולא למוצר ספציפי.
על יועץ הבנייה הירוקה והאדריכל להוכיח באמצעות אישורי מעבדות את היתרונות הסביבתיים של המוצר ותווי תקן
של גורמים מוסמכים (מצורפים בנספח כאן) .כדי לקבל את הניקוד ,ידרשו אישורים כי אכן נעשה שימוש במוצר בפועל.
א -כחלק מאיסוף ניקוד מצטבר בסעיף חומרים בעלי תו ירוק
ניקוד על שימוש במוצר כחלק מקבוצת חומרי הגמר בעלי 'תו ירוק' כפי שיפורט להלן .המוצר הינו בעל תו ירוק של מכון
התקנים הישראלי.
ב -כחלק מאיסוף ניקוד בסעיף חומרים מקומיים
 eco2מיוצר במפעלי טמבור הנמצאים בישראל.
ג -שילוב מוצרים ממקור אחראי מבחינה סביבתית וחברתית
חברת טמבור מדורגת בדרוג פלטינה במדד ׳מעלה׳ לאחריות תאגידית ,כמו כן מפעלי טמבור הם בעלי ,ISO 9001
 ISO 14001ו.ISO 45001-
ד -ניקוד בפרקים העוסקים באיכות אוויר פנים מבנית
המוצר אינו פולט תרכובות אורגניות נדיפות ( )VOCולכן מתאים גם להיכלל בקבוצת החומרים שמקנים ניקוד בתחומי
בריאות ואיכות אוויר פנים מבנית.
ה -ניקוד פוטנציאלי בפרק חדשנות
למוצר מספר אלמנטים חדשניים העשויים לזכות אותו בניקוד על פי שיקול דעת המעריך ומכון ההתעדה.

פוטנציאל ניקוד נוסף
שניתן להשיג בעת שימוש במוצר
 – ISO 18001מערכת ניהול בטיחות – תקן זה רלוונטי וניתן לקבל עליו ניקוד
אם לחברה המבצעת של הפרויקט יש מערכת ניהול בטיחות .חברת טמבור
תספק רשימת מבצעים מומלצים בעלי מערכת ניהול בטיחות לפרויקטים.
תקנים נוספים ותווי איכות:
תו פלטינה ממכון התקנים
תקן  – 9001מערכת לניהול איכות
ת״י  – 809תקן לצבעי פנים
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מדריך לצבירת ניקוד פוטנציאלי
בתקן 5281
שם סעיף

מהות

4.1

מוצרים בעלי
תו ירוק

שימוש בחומרים
בעלי תו ירוק או תו
שווה ערך ,שיש להם
השפעה סביבתית
נמוכה יחסית

4.3

חומרים ומוצרים
מקומיים

ייצור מקומי

4.4

חומרים ממקור
אחראי

חומרים מחברות
יצרניות בעלות
מערכות ניהול
סביבתי וחברתי או
ניהול אנרגיה או
דירוג מעלה

5.2

הגבלה על
תרכובות אורגניות
נדיפות

חומרים עם VOC
נמוך או ללא VOC

ניקוד

הערות

נספחים

עד  3נקודות

(כל מוצר eco2

אישור תו ירוק
ממכון התקנים

יהווה אחד מתוך
 15חומרים
בקטגוריית גמר)

עד  1נקודה
במגורים ועד 2
נקודות בשאר
הייעודי (כל מוצר
 eco2יהווה אחד
מתוך  15חומרים
בקטגוריית גמר)

אישור על ייצור
מקומי

עד  0.5נקודה
במגורים ו1 -
נקודה בשאר
הייעודים (כל
מוצר  eco2יהווה
אחד מתוך 4
הקטגוריות)

אישור עמידה
בתקני ניהול
סביבתי ISO 14001
ודירוג פלטינום
במדד מעלה

עד  3נקודות

(כל מוצר eco2

יהווה אחד מתוך 8
חומרים הדרושים
להשגת הניקוד
בסעיף)

חדשנות א׳*

קריטריונים של
התו cradle to
cradle

הצבע אינו מכיל
רעלים ולכן חוזר
לביוספרה ללא
השפעה מזיקה
בתום שימוש

 0.5נקודה

חדשנות ב׳*

חומר חדשני

חדשנות מבוססת
גרפן

 0.5נקודה

נספח אודות הגרפן

חדשנות ג׳*

חומר
אנטי-בקטריאלי
והיפו-אלרגני

בריאות משתמשים

 0.5נקודה

אישור שהמוצר
אנטי-בקטריאלי
והיפו-אלרגני

חדשנות ד׳*

ספיחת פחמן

הפחתת טביעת
רגל סביבתית

 0.5נקודה

אישור ספיחת פחמן

בשלבים סופיים
לקבלת תו cradle
 to cradleרשמי
למוצר

* תלוי בשיקול דעת המעריך .ניתן לקבל ניקוד על מאפיין חדשני אחד.
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אישור לסעיף בתקן 4.1

עמידה בדרישות מכון התקנים לתו ירוק של המוצר
היתר תו ירוק
מס' 75154
מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

טמבור בע"מ

אזור תעשיה עכו דרום ,עכו ,ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות
מפרט ירוק מס'  : 32צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה
צבעי חוץ או פנים ברק נמוך

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י " 14020תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק.
היתר זה ניתן בהתאם לנוהל " AC 07.00מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק".
ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת ,המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום  01/01/2021עד יום 31/12/2021

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

ח.פ 520038613

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

עמוד  1מתוך 2

נספח א' :היתר תו ירוק מס' 75154
מפעל :טמבור בע"מ

מפרט ירוק מס'  : 32צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה צבעי חוץ או פנים ברק נמוך

דגמים :
.1

סופרקריל 2000

.2

סופרקריל מ.ד

.3

פוליסיד

.4

מולטיקריל ללוחות גבס

.5

סופרקריל אקרינול

.6

מג'יקריל

.7

גמר סיד סופר

.8

סופרקריל מט פלוס

.9

סופרקריל ONE

.10

לבן ECO2

.11

פסטל ECO2

תוקף ההיתר מיום  01/01/2021עד יום 31/12/2021

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל
עמוד  2מתוך 2
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ח.פ 520038613

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

אישור לסעיף בתקן 4.3
אישור על ייצור מקומי

 13אפריל 2021
לכבוד
טמבור בע"מ
מאיר אריאל  ,6נתניה
א.ג.נ,.
הנדון  :זכות שימוש בתו "מיוצר בישראל"
הננו לאשר בזאת כי טמבור בע"מ ח.פ –  520038613נרשמה במערכת "תו מיוצר בישראל"
וקיבלה אישור לסימון המוצר הבא:
.eco2
בהתאם להצהרת החברה ורואה החשבון מטעמה מוצרים אלו עומדים בהגדרת "מוצר ישראלי"
אשר מוגדר בהגדרות בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה:1995-
מוצר שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל ,או תאגיד
הרשום בישראל ,ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם ,כפי שעולה מאישור רו"ח ,מהווה
 35%לפחות ממחיר המוצר בשער העסק ונעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו
מוצרים חדשים או שונים.
הזכות לסימון מוצר בתו "מיוצר בישראל" ניתן על ידי מטה כחול לבן בשיתוף משרד הכלכלה
והתאחדות התעשיינים רק למוצרים שעומדים בהגדרה לפי אישור ובאחריות מנכ"ל ורואה
חשבון החברה.

בברכה,
אריה (ריצ'י) ריכטמן
יו"ר מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן)
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4.4 אישור לסעיף בתקן

מראה על אחריות חברתית של מפעל הייצור והחברה

Diversity
and inclusion

Responsible
procurement

Environment
(according to
environmental impact)

Ethical aspects of
business processes

Community
contribution

Social involvement of
employees

20

Corporate governance,
Social-environmental
management and
reporting

Work relations,
health and balance
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אישור לסעיף בתקן 4.4

לחברה מערכת לניהול סביבתי העומדת בISO 14001-

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של

טמבור בע"מ

אזור תעשיה עכו דרום  ,עכו  ,ישראל

‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישו ת התקן:

ת"י ISO 14001:2015
האישור תקף ל:

חטיבת הצבע :תכן וייצור צבעים על בסיס מים ומסס לבנין ,לתעשייה ,לאחזקה ,לאוניות ,לרכב ,ציפויים לבנין ,צבעים
ולכות לעץ ,צבעי אבקה ,חומרי איטום ומדללים.

מס' אישור:
אישור ראשוני :

תאריך הוצאה :
האישור בתוקף עד:

98002
02/10/2013

22/02/2019
21/02/2022

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

ח.פ 520038613

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

עמוד  1מתוך 2

נספח לתעודה מס' 98002
טמבור בע"מ

אזור תעשיה עכו דרום  ,עכו  ,ישראל
אתרים נוספים:
שם האתר :אתר ייצור עכו דרום

איזור תעשייה עכו ,רחוב משה בורנשטיין ,ת.ד ,2238 .מיקוד
24121

שם האתר :אתר ייצור אסקר

איזור תעשיה כפר מסריק .ת.ד ,2238 .מיקוד 24121

שם האתר :אתר ייצור אבקות דוד

איזור תעשייה דרומי מגדל העמק ,רחוב הנפח  ,5ת.ד,200 .
מיקוד 2310102

מ טה

מס' אישור:
אישור ראשוני :

98002
02/10/2013

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

תאריך הוצאה :
האישור בתוקף עד:

ח.פ 520038613

22/02/2019
21/02/2022

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

עמוד  2מתוך 2
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אישור לסעיף בתקן 5.2

למוצר  0פליטות  VOCוCMR-

14

אישור לסעיף בתקן *9.1

הצבע אינו מכיל רעלים ולכן חוזר לביוספרה ללא השפעה
מזיקה בתום השימוש

*אישור יעודכן בקרוב
15

אישור לסעיף בתקן 9.1

חוזק מוגבר ,הומוגניות ,מוליכות וגמישות
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9.1 אישור לסעיף בתקן

הפחתה משמעותית של בקטריות ומיקרואורגניזמים

This certificate acknowledges

Tambour Israel
as a partner in the Sensitive Choice® program
eco2 paint equivalent to Graphenstone’s Ecosphere paint
has been identified as a better choice for people with
asthma and allergies.

Expires on 31st May 2021
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9.1 אישור לסעיף בתקן

CO2 בזמן תהליך ייבוש הסיד סופח

In Seville, on the 2 of March of 2020
Industria Española para el Desarrollo e
Investigación 2100, S.A. (IEDISA)
Polígono. Ind. Poliviso, St. Carpinteros, 25
41520 El Viso del Alcor, Seville, Spain.

Manufacturer Declaration
D. Antonio León Jiménez with ID 44954686Y acting in the name of the society Industria
Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. with CIF A91854877 declares that
Graphenstone® products lime-based absorb carbon dioxide (CO2) during its drying process
due to the following stoichiometric reaction:
𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝑂𝑂)2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂  1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝑂𝑂)2
Below is described absorption of CO2 in kilograms for a volume of 1L:
TRADENAME CO2ABSORPTION
Eco2 White

0.26 kg

Eco2 Color

0.1 kg

Unlike ordinary paints, once painted Graphenstone® onto your wall, absorbs carbon dioxide
to partially offset the overall lifetime impact of the paint.

_________________________________________
D. ANTONIO LEÓN JIMÉNEZ
En representación de:
INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA
EL DESARROLLO E INVESTIGACION 2100 S.A.
CIF A91854877

18

תקנים נוספים ותווי איכות
- תו פלטינה של מכון התקנים
 תווי איכות לחברת טמבור5 נשיאת

For the year 2021

2021 לשנת

To: TAMBOUR LTD

 טמבור בע"מ:ל

For Holding these cer tification mar ks

Testifying to compliance of their products and management
systems to the highest standards of quality

Dr Gilad Golub
CEO

19

Avital Weinberg
Director, Quality & Certiﬁcation Division

:על היותה נושאת את תווי האיכות

המעידים על התאמת מוצריה ומערכות הניהול שלה
לאמות מידה של איכות
אביטל ויינברג
מנהל אגף איכות והסמכה

דר גלעד גולוב
מנכל

תקנים נוספים ותווי איכות

ת"י  809לצבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי

היתר מספר 1173
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

טמבור בע"מ

אזור תעשיה עכו דרום ,עכו ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  809מהדורה יולי  1996ג"ת 1, 2

דגמים :
.1

מולטיקריל

.2

סופרקריל אקרינול

.3

סופרקריל ONE

.4

ECO2

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021
תחילת תוקף היתר 01/01/2021:
ח.פ 520038613

עמוד  1מתוך 1
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ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

תקנים נוספים ותווי איכות
ISO 9001 מערכת לניהול איכות

CERTIFICATE

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL
has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TAMBOUR LTD.

Ind Zone, Akko, Israel
Has implemented and maintains a Quality Management System
For the following scope:

Paint Division: Design and manufacture of water and solvent based decorative
and industrial paints for construction, industry, marine, cars, wood and masonry
coatings. powder coatings, sealing compounds, and solvents.

which fulfils the requirement of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on:
Date of initial approval:
Date of expiration:

22/02/2020
06/12/1994
22/02/2023

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration number: IL - 97991

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

www.sii.org.il
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מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il | *6477

