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 איטונג מוצרי עבור 921 ותקן 755 תקן אש בתקני לעמידה אישור
מאושרת* מעבדה של בדיקה סמך על

 הן: בשריפה הנבדקות התגובות בשריפה. תגובותיהם לפי בניה חומרי בסיווג דן 755 ת״י .1
ם ופליטת וטפטוף התפרקות הצורה, עיוות עשן, פליטת התלקחות, קן רעילים. גזי ת  מבדיל ה

ק״״ לא ״חומר בין  ובין ביותר) הגבוה (הסיווג VI.4.4. הוא בשריפה תגובתו לפי שסיווגו דלי
ק״ ״חומר טב .VI.4.4. מ (נמוך) שונה שסיווגו דלי  הבידוד חומר הינו איטונג ידיעתנו, למי
חיד זה. סיווג המקבל סלעים) צמר (למעט הי

 2.3.1.1 סעיף ע״פ הבנייה. חומר סיווג לשם המיועדות הבדיקה שיטות את מגדיר 755 ת״י .2
: הערה ם בנייה ״חומרי א' ם המורכבי מרי ם. לא בנייה כחומרי נחשבים אורגניים, אי מחו  דליקי

ם שייכים זו לקבוצה מרי ת, צמנט, :האלה החו  בטון ומוצרי גבס לבנייה, מתכת קרמיקה, חרסי
ם שאינם ם מכילי ם בנפח. או במשקל 1%מ יותר אורגניים חומרי ם, אין אלה חומרי  והם בודקי
.״VI.4.4 בסיווג יסווגו

קה מרכז ב״מעבדת שבוצעה בבדיקה .3  ע״פ מאושרת (מעבדה בטכניון לישראל״ והגומי הפלסטי
ק ם תכולת נבדקת התקנים), חו מרי ם במספר האורגנים החו ם איטונג מוצרי של מדגמי  המייצגי
ח כל את קה תוצאות האיטונג. מוצרי טוו ם שתכולת הראו, הבדי מרי  במוצרי האורגנים החו

ם שתכולת , מאשרת זו בדיקה משקלי). (יחס 0.3% על עולה אינה האיטונג מרי  האורגניים החו
טונג מוצרי בכל ם אין ולפיכך ,1%מ נמוכה האי א זה חומר בודקי .VI.4.4. בסיווג יסווג והו

בשריפה לתגובותיהם בהתאם האיטונג מוצרי סיווג
 היחיד הסיווג שהינו ,VI.4.4. הינו 577 ת"י ע"פ

דליק" לא ל׳׳חומד
ם באלו קובעת 921 תקני סדרת .4 ם סיווגם (לפי להשתמש מותר חומרי לאש), לתגובתם בהתא

ם ייעוד. כל עבור טונג עשויים חומרי ם מאי  הגבוה האש סיווג (שהוא VI.4.4 בסיווג מסווגי
ם ולכן ביותר) מי אי ת ם, סוגי לכל מ ם ובפרט המבני גבוה. אש סיכון בעלי למבני

 ,VI.4.4. אש" "סיווג בעלי הינם האיטונג מוצרי
 סוגי בכל ייעוד לכל מתאימים ,129 לת"י ובהתאם

בשריפה. תגובותיהם מבחינת המבנים
רב, בכבוד

 גורדון אבי
טונג חברת מהנדס אי

קת דו״ח רצ״ב: ם לתכולת מעבדה בדי אורגניים חומרי

ם *מכון א נמנע התקני שורים, מלהוצי מך על אי ת ס קו  פוטר ,755 תקן מבצע. לא עצמו שהוא בדי
קה ם מבדי מוכה אורגניים תכולת בעלי מוצרי טונג, כדוגמת ,1%מ- הנ קה בוצעה לא ולכן האי  בדי
ת״י במת״י. א נמנע מ צי שור מלהו מך על אי ת ס צאו קה תו באמצעותו. נעשו שלא הרצ״ב, הבדי
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