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

מאושר/ת כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום בהתאם לת"י
 1923חלק 2

תוקף התעודה עד יום 31/12/2022
מס' תעודה61033 :
תחילת תוקף תעודה01/01/2022 :
ח.פ 511228470

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 62972
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:
ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים

רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  1923חלק  2מהדורה מרץ 2010

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 3

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר62972 :

מפעל :רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
מצרכים  :ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים
דגמים :
.1

תא בקרה  80X100עד גובה  230ס"מ

.2

הגבהה לתא בקרה  80X100עד גובה  200ס"מ

.3

תא בקרה  100X100עד גובה  230ס"מ

.4

הגבהה לתא בקרה  100X100עד גובה  200ס"מ

.5

תא בקרה  80X120עד גובה  230ס"מ

.6

תא משולב לניקוז  80X120עד גובה  230ס"מ

.7

הגבהה לתא בקרה  80X120עד גובה  200ס"מ

.8

תא בקרה  100X120עד גובה  230ס"מ

.9

הגבהה לתא בקרה  100X120עד גובה  200ס"מ

.10

תא בקרה  100X140עד גובה  230ס"מ

.11

הגבהה לתא בקרה  100X140עד גובה  200ס"מ

.12

תא בקרה  120X140עד גובה  230ס"מ

.13

הגבהה לתא בקרה  120X140עד גובה  200ס"מ

.14

תא בקרה  140X140עד גובה  230ס"מ

.15

הגבהה לתא בקרה  140X140עד  200ס"מ

.16

תא בקרה  150X150עד גובה  230ס"מ

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

עמוד  2מתוך 3

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר62972 :

מפעל :רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
מצרכים  :ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי  -ייצור ומוצרים
.17

הגבהה לתא בקרה  150X150עד גובה  200ס"מ

.18

תא בקרה  160X150עד גובה  230ס"מ

.19

הגבהה לתא בקרה  160X140עד גובה  200ס"מ

.20

תא בקרה  180X120עד גובה  230ס"מ

.21

הגבהה לתא בקרה  180X120עד גובה  200ס"מ

.22

תא בקרה  180X150עד גובה  230ס"מ

.23

הגבהה לתא בקרה  180X150עד גובה  200ס"מ

.24

תא בקרה  180X180עד גובה  230ס"מ

.25

הגבהה לתא בקרה  180X180עד גובה  200ס"מ

.26

תא בקרה  210X150עד גובה  230ס"מ

.27

הגבהה לתא בקרה  210X150עד גובה  200ס"מ

.28

תא בקרה  210X180עד גובה  230ס"מ

.29

הגבהה לתא בקרה  210X180עד גובה  200ס,מ

.30

תא בקרה  210X210עד גובה  230ס"מ

.31

הגבהה לתא בקרה  210X210עד גובה  200ס"מ

.32

תא בקרה  210X310עד גובה  230ס"מ

.33

הגבהה לתא בקרה  210X310עד גובה  200ס"מ

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

עמוד  3מתוך 3

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 13752
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:
חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה :חוליות גליליות מבטון לא מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  658חלק  1מהדורה נובמבר  1991ג"ת 1

דגמים :
.1

חוליות גליליות מבטון לא מזויין

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 19957
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:
חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה :חוליות קוניות מבטון לא מזוין

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  658חלק  2מהדורה ספטמבר  1994ג"ת 1

דגמים :
.1

קוטר  1250 ,1000מ"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 19955
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:
מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה :מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ותיעול

רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  489חלק  1מהדורה יוני  1990ג"ת 1

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 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר19955 :

מפעל :רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
מצרכים  :מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה :מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ותיעול
דגמים :
.1

תקרות טרומיים לתאי בקרה :מערכת ניקוז ,ביוב ,מים
תיעול .תקרות:
מין  104.2.1כינוי בינוני :קוטר ) 1250 ,1000(Dמ"מ
קוטר פתח ) 600 ,500(Dמ"מ

.2

תקרות טרומיים לתאי בקרה :מערכת ניקוז ,ביוב ,מים
תיעול .תקרות:
מין  104.2.2כינוי כבד  :קוטר ) 1250 ,1000(Dמ"מ
קוטר פתח ) 600 ,500(Dמ"מ

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

עמוד  2מתוך 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 109934
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:
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי
בקרה העשויים יצקת ברזל לפי ת"י  489חלק 2.2

רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  489חלק  2.2מהדורה מאי 2018

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 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר109934 :

מפעל :רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
מצרכים  :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי

בקרה העשויים יצקת ברזל לפי ת"י  489חלק 2.2

דגמים :
.1

 B125מיצקת ברזל משולב בבטון עם מנגנון בטיחות
לילדים קטרים  600 ,500מ"מ

.2

 B125מיצקת ברזל משולב בבטון ללא מנגנון בטיחות
לילדים קוטר  600 ,500מ"מ

.3

 D400מיצקת ברזל משולב בבטון עם מנגנון בטיחות
לילדים קוטר  600 ,500מ"מ

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

עמוד  2מתוך 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

היתר מספר 13754
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:
צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

רשימת דגמים מצורפת
מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  27מהדורה מאי  2010ג"ת 1, 2

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 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

נספח א' להיתר13754 :

מפעל :רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( בע"מ
מצרכים  :צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין
דגמים :
.1

צינורות רגילים המיועדים להולכת נוזלים בחתך חלקי
בכוח כבידה והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי
תנאי סביבה:סוג ,1סוג 2א',סוג 2ב',סוג 3א' ,סוג 3ב'
סוג 3ג' ,כינוי עומס מעיכה לסדק והרס:דרג 5,4,3,2,1
לקטרים 2000,1800,1500,1250,1000,800,600,500,400:ממ

.2

צינורות רגילים המיועדים להולכת נוזלים בחתך חלקי
בכוח כבידה והמיועדים להתקנה בחפירה ובכיסוי לפי
תנאי סביבה:סוג 2 ,1א'2 ,ב'3 ,א'3 ,ב'3 ,ג'
לקטרים 1250,1000,800,600,500,400:מ"מ

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

עמוד  2מתוך 2

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

