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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :ג'מוקה בע"מ ח.פ513317115 :
 :ת.ד 122 .קיסריה 30889
2019/04/01 :

תאור המוצר
כלים קרמיים  -שחרור מתכות מכלים קרמיים וסימון הכלים-צבעוניים
 CERAMIC POT 3L :סיר קרמי
הדגם הנבדק
IDEALS CRAFTWORK :
יצרן
 :סין
ארץ יצור

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך 2019/04/07:הנוטל :בא כח המכון
2 :
כמות במדגם
מספר שטר מטען 1903091 :
תאריך כניסה2019/03/26 :
 :נמל אשדוד
נמל היבוא
מספר חשבון ספק 190305 :מיום 2019/03/04 :שם ספק IDEALS CRAFTWORK
 :סין
שם ארץ יבוא
מספר בקשה:

4079787

מהות הבדיקה :בדיקת דגם במסגרת צו יבוא חופשי
התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י  1003חלק  1חלק עשרוני  - 1שחרור עופרת וקדמיום
מכלים הבאים במגע עם מזון :כלים קרמיים ,כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה
מזכוכית  -שיטת בדיקה ,מפברואר 2015

מסמך זה מכיל  4דפים
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.
תעודה זו מהווה את אישור הדגם.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/04/11
שם המאשר:

תאריך הפקת תעודה

סטפני בג תפקיד טכנאית בכירה
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דף
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תאור מורחב של המוצר
תאור :כלים קרמיים צבעוניים
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מספר סעיף

תאור סעיף

4

גבולות מותרים

6
6.2

סימון
סימון על אריזה
כלים מיובאים

6.3

סימון הכלי לפי
ייעודו

סימון מילולי

דרישת סעיף
הגבולות המותרים עבור שחרור עופרת
וקדמיום מובאים בטבלה  1בתקן זה.
רשומות הבדיקה נשמרות במעבדה
כשהכלים משווקים באריזה ,יסומנו על האריזה
בעברית פרטים אלה:
בכלים מיובאים :שם היצרן ,ארץ הייצור ,שם
היבואן ומענו

ייעוד הכלי יסומן במילים כגון :כלי אוכל ,כלי
בישול ,כלי טיגון ,כלי אידוי וכלי אפייה.
לחילופין ,ניתן לסמן את ייעוד הכלי בסימון בין-
לאומי מקובל )ראו ציור  1בתקן זה(

תוצאות
ראה תוצאות בנספח

דף

הערה
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מסקנה
מתאים

מתאים
מתאים
שם היצרן :אידאל
קרפטוורק קומפני;
מסומן כנדרש;
ארץ הייצור :סין;
מסומן כנדרש;
שם היבואן :ג'מוקה;
מסומן כנדרש;
מען היבואן :צאלון ,2
אודים ;42905
מסומן כנדרש
ייעוד הכלי מסומן במילים

ייעוד הכלי :כלי אוכל;
מסומן כנדרש

מתאים

מתאים

מתאים
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נספח לסעיף  4גבולות מותרים
גבולות מותרים לעופרת
תאור הכלי

קדירות בישול
בצבע שחור

מין הכלי

כלי אפיה

דרישה
מקסימלית

0.5

יחידת מידה

מ"ג לליטר

דוגמא 1

דוגמא 2

קטן מ0.1 -

קטן מ0.1 -

ממוצע דוגמאות

לא ישים

מסקנה

מתאים

נספח לסעיף  4גבולות מותרים
גבולות מותרים לקדמיום
תאור הכלי

קדירות בישול
בצבע שחור

מין הכלי

כלי אפיה

דרישה
מקסימלית

0.05

יחידת מידה

מ"ג לליטר

דוגמא 1

דוגמא 2

קטן מ0.01 -

קטן מ0.01 -

ממוצע דוגמאות

לא ישים

מסקנה

מתאים

סוף תעודת הבדיקה
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