היתר תו ירוק
מס' 79195
מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
א.ת עד הלום ,אשדוד ,ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות
מפרט ירוק מס'  : 26משטחים קשיחים
מבטון לריצוף

דגמים :
.1

אבנים משתלבות

.2

אבני שפה

.3

אריחי ריצוף

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  01/01/2022עד יום 31/12/2022

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל
עמוד  1מתוך 1

ח.פ 511228470

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

היתר מספר 108087
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
א.ת עד הלום ,אשדוד ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  19מהדורה אפריל  2002ג"ת 1

דגמים :
.1

אבני שפה למדרכות  ,לשולי מסעה ולמפרצי חניה

.2

אבני שפה לאיי תנועה

.3

אבן שפה לשוליים של שבילים ,מסלולי ספורט,
חצרות וכדומה

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 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 511228470

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 108085
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
א.ת עד הלום ,אשדוד ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מוצרי בטון טרומיים לריצוף מבנה השכבות :שתי שכבות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  8מהדורה ספטמבר  1995ג"ת 1, 2

דגמים :
.1

אריחי ריצוף ,עובי  60מ"מ

.2

אריחי ריצוף ,עובי  70מ"מ

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 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 511228470

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 108086
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
א.ת עד הלום ,אשדוד ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מוצרי בטון טרומיים לריצוף

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  8מהדורה ספטמבר  1995ג"ת 1, 2

דגמים :
.1

אבני ריצוף  ,עובי  60מ"מ

.2

אבני ריצוף  ,עובי  80מ"מ

.3

אבני ריצוף  ,עובי  100מ"מ

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 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 511228470

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

