
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9752270669
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהאורלי קורנברג תפקיד ראש מדורשם המאשר:

2017/08/21

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : אל-קם (ק.ב.84) בע"מ ח.פ: 511021891

מענו          : ת.ד. 2475 כפר סבא 44425

תאריך ההזמנה  : 17/08/02

תאור המוצר

ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות - נעלי בטיחות-עור

EDISON HRD060D :    הדגם הנבדק

GIASCO :          יצרן

ארץ יצור      : איטליה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/08/01 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 1112 חלק 2 - ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות,

מנובמבר 2015

מסמך זה מכיל 5 דפים

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 השוואה לתעודת בדיקה מס' 9672247160
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תאור מורחב של המוצר

עיצוב הנעליים: סיווג b; סוג חומר העלית: עור עליון; בטנת פנת: עשויה טקסטיל;

בטנת צד: עשויה טקסטיל; לשון: עשויה טקסטיל; רפידה: עם רפידה - כיסוי רפידה שלם

מתחלף חדיר למים; כיפת מגן: לא מתכתית; מידת הנעל: 41-42; רפידת מגן: לא מתכתית

מאפייני הדגם הנבדק:

HRD060D נעלי בטיחות דגם תאור:
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים ראה תוצאות בנספח המרווח מתחת לכיפת המגן יהיה בהתאם לטבלה 6 עמידות בהולם 5.3.2.3

מתאים התנגדות

לחדירה של

רפידת מגן

6.2.1

מתאים קביעת כח

החדירה

6.2.1.1

מתאים כנדרש בהפעלת כוח של 1100 ניוטון קצה מוט הבדיקה

לא יחדור את חתיכת הסוליה שנבחנה

רפידה לא

מתכתית

6.2.1.1.2

מתאים כנדרש בעמידות בפני חדירה, תחיב נגד חדירה יהיה

מובנה לחלק התחתון של הנעל באופן שהוא לא

יכולה להיות מוסר מבלי לפגוע בנעל.

תחיב נגד חדירה לא יהיה מעל כיפת הבטיחות ולא

יהיה מחובר אליו.

מבנה 6.2.1.2

כל פריט במנעלי בטיחות יסומן בסימון ברור

ובר קיימא בהטבעה או בהצמדת תווית, שיכלול

פרטים אלה:

סימון 7

מתאים מידה: 42;

כנדרש

מידה א. מידה

מתאים סימן מסחרי רשום של

;GIASCO :היצרן

כנדרש

סימן מסחרי רשום של היצרן ב. סימן מסחרי

רשום של היצרן

מתאים סימון הייעוד ע"י היצרן:

;HRD060D

כנדרש

סימון הדגם ע"י היצרן ג. סימון הייעוד

ע"י היצרן

מתאים תאריך ייצור: 12/16;

כנדרש

תאריך ייצור (לפחות רבעון ושנה) ד. תאריך ייצור

(לפחות רבעון

ושנה)

מתאים סימנים של הגנה/קטגוריה:

;SB P SRC

כנדרש

סימנים של הגנה או, אם אפשר, קטגוריה ה. סימנים של

הגנה או, אם

אפשר, קטגוריה

מתאים ראה תוצאות בנספח כל מנעל יסומן בשפה העברית בסימון ברור ובר

קיימא במקום נראה לעין בהדפסה או בחותמת או

בהטבעה או בהצמדת תווית תפורה או מודבקת,

הסימון יכלול פרטים אלה:

סימון בעברית

המידע יצורף לכל זוג מנעלים מידע שיש

לספק בשפה

העברית

8

מתאים המנעלים יסופקו ללקוח עם מידע הרשום לפחות

בשפה העיברית.

המידע הבא צריך להינתן:

כללי 8.1

מתאים שם היצרן: יבואן : אלקם

בע"מ;

כתובת היצרן: התעש 26

כפר סבא;

כנדרש

שם או כתובת מלאה של היצרן ו / או נציג מורשה

שלו

שם וכתובת
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מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור סעיף מספר סעיף

מתאים כנדרש הסבר על כל הסימנים ורמות הביצועים. הסבר

בסיסי של בדיקות אשר כבר חלות על הנעל, אם

רלוונטי

הסבר

מתאים ראה תוצאות בנספח הוראות שימוש הוראות שימוש

מתאים כיסוי רפידה 8.3

מתאים כנדרש אם כיסוי רפידה מתחלף, יש להנחות את

המשתמש כי יש להחליף את כיסוי הרפידה בכיסוי

רפידה זהה רק אצל היצרן

כיסוי רפידה

מתחלף
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נספח לסעיף 5.3.2.3 עמידות בהולם

מסקנה מרווח נמדד (מ"מ) מרווח מינ' נדרש (מ"מ) מידת הנעל

מתאים 16.5 14.0 41-42

נספח לסעיף 7 סימון בעברית

מסקנה תוצאה פרטי סימון הסימון

מתאים כנדרש אלקם , התעש 26 כפר סבא שם יבואן ומענו

מתאים כנדרש איטליה ארץ ייצור

מתאים כנדרש עור, סינתטי חומרי העילית והסוליה

נספח לסעיף 8.1 הוראות שימוש

מסקנה תוצאה ההוראה

מתאים כנדרש בדיקות שעל הנועל לבצע לפני השימוש, אם

נדרש

כיצד לנעול ולחלוץ את הנעל, אם רלוונטי

מתאים כנדרש מידע בסיסי על שימושים אפשריים וכאשר

מידע מפורט ניתן, את המקור

מתאים כנדרש מגבלות שימוש (למשל טווח טמפרטורות וכו ')

מתאים כנדרש הוראות אחסון ותחזוקה, עם תקופות מקסימלית

בין בדיקות תחזוקה

מתאים כנדרש הוראות לניקוי ו / או טהור

מתאים כנדרש מועד אחרון להוצאה משימוש או תקופת הוצאה

משימוש

סוף תעודת הבדיקה
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