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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :ש.ר.שילר שיווק בע"מ ח.פ514533272 :
 :היוצרים  11כפס כפר סבא
2018/01/15 :

תאור המוצר
מזרן/מגן ראש לתינוק  -מזרן לתינוק-לבן
 NUMU :מזרן למיטת תינוק
הדגם הנבדק
AIRNETTRESS LTD :
יצרן
 :ישראל
ארץ יצור
מוצר נבדק :מזרן

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך 2018/01/23:בשעה13:13:
1 :
כמות במדגם

מהות הבדיקה :בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק
התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י  - 1548מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של
תינוקות ופעוטות,ולחפצים ביתיים דומים ,ממאי 2012

מסמך זה מכיל  5דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
מזרן לתינוק דגםNUMU:
נבדק לעמידות בפני הצתה-סיגריה ויצא מתאים.
המזרן הובא לבדיקה במסגרת טרום יבוא.

שם הבודק:
שם המאשר:

רוני חכמון תפקיד טכנאי בודק
שחר נזרי תפקיד ראש ענף
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תאור מורחב של המוצר
תאור :מזרן נומו
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מספר סעיף
4
4.1

4.4

תאור סעיף
חומרים
ומרכיבים
כללי
שימוש בחוטי
תפירה
תנאי אוורור
חומר מעטפת

חוזק בפקיעה

דרישת סעיף

הערה

מסקנה
מתאים

אין שימוש בחוטי תפירה
מונופילמנט
המזרן בעל תנאי אוורור
נאותים

לא יהיה שימוש בחוטי תפירה מונופילמנט )חד
נימי(
המזרן יהיה בעל תנאי אוורור נאותים שיבטיחו
מניעת התפתחות עובש
אריגי הכיסוי למגיני ראש ולרפידות החתלה
יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  ,278ואריגי
הכיסוי למזרנים יתאימו לדרישות התקן הבריטי
BS EN 14976
חוזק פקיעה 3,068 :קילו
 750קילו פסקל מינ'
פסקל

4.5

נדידת יסודות
כימיים
בדיקת נוכחות של ראה מצורף בנספח
יסודות כימיים
מסוימים )(XRF
מידות המזרן
מידות המזרן יהיו בסטייה של  +0מ"מ עד -10
אורך ורוחב
מ"מ מהמידות המוצהרות

6.2
6.2.1

עובי
מזרן למיטה

7

סימון
א .כללי

6
6.1

תוצאות

דף
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המזרן יהיה בעל עובי מקסימלי של  100מ"מ
בקצה ועובי מקסימלי של  125מ"מ במרכז
כל מזרן ,מגן ראש ורפידת החתלה יסומנו על
גביהם ועל גבי אריזתם באמצעות תווית שאינה
ניתנת להסרה ,בסימון ברור ובר קיימא .אין
להשתמש בתוויות לולאה לסימון מגן ראש.
הסימון ייכתב בעברית ,באותיות שגובהן אינו קטן
מ 2.5 -מ"מ וצבען יהיה מנוגד לצבע הרקע של
התוויות

מתאים
מתאים

מתאים
מתאים

ראה תוצאות בנספח

אורך נמדד 1,260 :מ"מ;
רוחב נמדד 655 :מ"מ;
אורך מוצהר 1260 :מ"מ;
רוחב מוצהר 662 :מ"מ
עובי המזרן בקצה 8 :מ"מ;
עובי המזרן במרכז 8 :מ"מ
סימון האריזה :יש תווית על
גבי האריזה;
סימון המוצר :יש תווית על
גבי המוצר;
סימון מגן ראש :לא ישים;
סימון בעברית :קיים סימון
בעברית;
גובה אותיות 2.7 :מ"מ;
צבע אותיות :צבע הסימון
מנוגד לצבע הרקע כנדרש
אזהרות מופיעות בעברית
ובערבית כנדרש

כל האזהרות בסימון ייכתבו בעברית ובערבית
סימון האזהרות
בעברית ובערבית ויהיו גלויות ומודגשות
תווית הסימון תכלול את הפרטים שלהלן:
ב .סימון מזרן
ומגן ראש
שם היצרן ומענו שם היצרן ומענו וסימן המסחר הרשום של היצרן ,שם היצרן :איירנטנס;
מסומן כנדרש;
אם ישנו כזה
מען היצרן :קיבוץ משמרות;
מסומן כנדרש;
סימן מסחר :מסומן
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מתאים
מתאים

מתאים

מתאים
מתאים

מתאים
מתאים
מתאים
מתאים

מתאים

מתאים

טל' 03-6465138 :פקסwww.sii.org.il ,08-6230630:

ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9852203970
בהתאם לסעיף  12לחוק התקנים תשי"ג 1953 -

מספר סעיף

תאור סעיף
מידות המזרן

דרישת סעיף
מידות המזרן )ס"מ( :אורך ,רוחב ,עובי

מידותיה הפנימיות מידותיה הפנימיות של המיטה שהמזרן מתאים לה
של המיטה

המלצה לשימוש

הוראות תחזוקה
וניקוי

המילים" :מומלץ להשתמש במזרן זה במיטה
שהמרווח הנוצר בה ,כאשר מצמידים את המזרן
לשתי דפנות צמודות של המיטה ,אינו גדול מ2 -
ס"מ".
הוראות תחזוקה וניקוי
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תוצאות
אורך מוצהר 126 :ס"מ;
רוחב מוצהר 66 :ס"מ;
עובי מוצהר 8 :ס"מ
אורך;127 :
מסומן כנדרש;
רוחב;67 :
מסומן כנדרש
כנדרש;
מסומן כנדרש

ניקוי בסבון ומים נוזלים;
מסומן
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מסקנה
מתאים

מתאים

מתאים

מתאים
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נספח לסעיף  4.5בדיקת נוכחות של יסודות כימיים מסוימים )(XRF
בדיקת נוכחות של יסודות כימיים מסוימים )(XRF
ארסן )(As

דרישה
מקסימלית
של התקן
טקסטיל
רשת לבן

בריום )(Ba

 25מ"ג/ק"ג 1000
מ"ג/ק"ג
קטן מ25 -

קטן מ-
1000

קדמיום
)(Cd

כרום )(Cr

כספית ) (Hgעופרת )(Pb

אנטימון
)(Sb

סלניום )(Se

מסקנה

 75מ"ג/ק"ג  60מ"ג/ק"ג  60מ"ג/ק"ג  90מ"ג/ק"ג  60מ"ג/ק"ג 500
מ"ג/ק"ג
קטן מ75 -

קטן מ60 -

קטן מ60 -

קטן מ90 -

קטן מ60 -

קטן מ 500 -מתאים

סוף תעודת הבדיקה
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