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צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד             
 תרמי של בניינים 

 
Mineral wool for thermal insulation: Formed products for thermal insulation of buildings  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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 בהרכב זה: צמר מינרלי, – 70601 מומחיםהתקן זה הוכן על ידי ועדת 

 שוקי כהן, שמוליק שגבהופמן, אביהו הראל,  א, מילו)יו"ר( רומי גולעד

 כמו כן תרם להכנת התקן שמעון בן אורן.

 

 נקבוביים וחומרי בידוד, בהרכב זה:מוצרים פולימריים  – 706 כניתטועדה הוה ל ידיתקן זה אושר ע

 איתן יצחקי -  לשכות המסחראיגוד 

 דן בויטנר - המועצה הישראלית לצרכנות

 ארנסט רומל - חברת החשמל לישראל

 אנה דותן )יו"ר( - בע"מ מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל

 ליאו רובינס - ינוי והשיכוןמשרד הב

 דן אהרוני - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 אלסטומרים וקצפים, וחומרי איטום, בהרכב זה: – 5710תקן זה אושר בשנית על ידי הוועדה הטכנית 

 עופר שורקאיתן יצחקי,  -  לשכות המסחראיגוד 

 בנימין רייזמן - אגודה הישראלית לפולימרים ולפלסטיקה

 סיני-רענן בן - התאחדות בוני הארץ

 , אלכסנדרה פלומבויםגיא נני - בישראל התאחדות התעשיינים

 בוריס סולטנוביץ' - הכלכלה והתעשייהמשרד 

 דקלה בן יוסף, תהילה פייגלין )יו"ר( - מהנדסים/ אדריכלים/ טכנולוגים

 

 את עבודת הכנת התקן.ריכזו  ואסנת שץ לינה לדין
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 הודעה על רוויזיה מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זריםהודעה על 

 תקן ישראלי זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

 (CENזהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה )

                                 EN 13162:2012+A1: February 2015 

  או

 , למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו, זה ישראלי תקן

 לבדיקות ולחומריםזהה לתקן של האגודה האמריקנית 

                                                                   ASTM C726 – 12 

 1 חלק 751 י"ת , תקן ישראלי זה

 2 חלק 751 י"ת הישראלי התקןו

 באים במקום

 1993מדצמבר  751הישראלי ת"י התקן 

 

 

 מילות מפתח:

 ., בקרת איכות, סימוןבדיקותלוחות, גלילים, חומרים לבידוד תרמי, בידוד תרמי, חומרי בנייה, בניינים, צמר מינרלי, 

Descriptors: 

thermal insulating materials, thermal insulation, construction materials, buildings, mineral wool, boards, rolls, 

testing, quality control, marking.  

 

 עדכניות התקן

 התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 התקן תוקף

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

 נכנסים לתוקףיש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( 

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 ק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.אין לצלם, להעתי 
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 לתקן הישראלי הקדמה

 , 2015 פברוארמ EN 13162:2012+A1 (CENת לתקינה )האירופישל הוועדה תקן ישראלי זה הוא התקן 

 ובתוספות לאומיים.שאושר כתקן ישראלי בשינויים 

 או

 , 2012משנת ASTM C726  ת לבדיקות ולחומריםהאמריקנישל האגודה  תקן ישראלי זה הוא התקן

 שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

 :הערה

 התאמה התקן הישראלי מאפשר בחירה בין שני מסלולי  – עבור לוחות העשויים צמר מינרלי לבידוד תרמי של גגות

 (, ASTMלתקן האמריקני )מסלול ההתאמה ( או ENלתקן האירופי )מסלול ההתאמה : לתקן

 לרבות שינויים ותוספות לאומיים.

 , ויש להיצמד למסלול הנבחר במלואו.םמסלוליהלא ניתן לשלב בין שני  

  לתקן  יש לבחור במסלול ההתאמה – בניינים מוצרי צמר מינרלי מעוצבים לבידוד תרמי שלעבור( האירופיEN) בלבד. 

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 :האירופימסלול ההתאמה לתקן  – פרק א  -

 בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית( EN 13162 האירופיתרגום סעיף חלות התקן  -

 )בעברית( האירופיפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן  -

 לתקן האמריקני: מסלול ההתאמה – פרק ב  -

 בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית( ASTM C726 חלות התקן האמריקניתרגום סעיף  -

 פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האמריקני )בעברית( -

 תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית(  -

 )באנגלית( EN 13162 האירופיהתקן   -

 )באנגלית( ASTM C726התקן האמריקני   -

 בית.-באותיות האלףוממוספרות הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים 

 תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים על צמר מינרלי לבידוד תרמי של בניינים.

 :הם אלהחלקי הסדרה 

 בניינים  לבידוד תרמי של צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים – 1חלק  751ת"י 

 לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים – 2 חלק 751ת"י 

 

באה במקום התקן הישראלי  ,2חלק  751, יחד עם מהדורת התקן הישראלי ת"י מהדורה זו של התקן הישראלי

 .1993מדצמבר  751ת"י המקורי 

נויים ובתוספות לאומיים וגם את התקן בשי EN 13162מהדורה זו של התקן מאמצת גם את התקן האירופי 

 דורה הקודמת.ההיא שונה באופן מהותי מהמ ,בשינוים ובתוספות לאומיים, ולפיכך ASTM C726האמריקני 

 לשם השוואה מדוקדקת של כל השינויים בין המהדורות, יש לעיין בנוסח המלא שלהן.
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 האירופי לתקןההתאמה מסלול  – פרק א

 (בשינויים ובתוספות לאומיים של התקן האירופי 1סעיף )תרגום חלות התקן 

 הערה:

 .גופן שונההשינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

ים ציפויאו ( facings) מעטיםבעלי , המיוצרים במפעלאת הדרישות למוצרי צמר מינרלי מפרט תקן זה 

(coatings)  מזרניםאו בלעדיהם, המשמשים לבידוד תרמי של בניינים. המוצרים מיוצרים בצורת 

(mat blankets,) ( לוחותboards( או אריחים )slabs.) 

( טרומיים panelsמוצרים שתקן זה חל עליהם משמשים גם במערכות טרומיות לבידוד תרמי ובְספינים )ה

בים; ביצועי המערכות שמוצרים אלה משו  לבים בהן אינם נידונים בתקן זה.ְמרּוכָּ

 (.labelling) ולתיווי, לסימון התאמהתקן זה קובע מאפייני מוצר, וכולל נהלים לבדיקה, להערכת 

לצורך הוכחת התאמה לייעוד  להשיגהמוצר אמור הש ,מסוימתתכונה  תקן זה אינו קובע את הרמה הנדרשת של

 .שאינם סותרים תקן זהביישום מסוים. הרמות הנדרשות עבור יישום מסוים מוגדרות בתקנות או בתקנים 

מוליכות תרמית מוצהרת בעלי ט או וומ"ר קלווין ל 0.25-מוצרים בעלי התנגדות תרמית מוצהרת הקטנה מ

 ונים בתקן זה.אינם נידצ'  10º-ב קלווין(⋅ל)מטרוט  0.060-מ הגדולה

  ,(2-ו 1חלקים  EN 14064)שעליהם חל התקן האירופי המיוצרים באתר תקן זה אינו חל על מוצרי בידוד 

  על מוצרים המיועדים לשמש לבידוד של ציוד בבניינים ומתקנים תעשייתייםהוא אינו חל ו

 .(2 חלק 751ת"י  ישראליהתקן העליהם חל ש)

 

 

 הלאומיים לסעיפי התקן האירופיפירוט השינויים והתוספות 

2. Normative references 

 לאומיים המאוזכרים בתקן והמצוינים בסעיף זה, -במקום חלק מהתקנים האירופיים והבין -

 ישראליים כמפורט להלן: חלים תקנים  

 

התקן האירופי  התקן הישראלי החל במקומו הערות

 המאוזכר

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה
 האירופילתקן  ותוספות לאומיים,

EN 13501-1:2007+A1: September 2009  

סיווג בשרפה של מוצרי  – 755ת"י 
שיטות  –בנייה ואלמנטי בניין 

 בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה

EN 13501-1 

 לאומי-התקן הישראלי זהה לתקן הבין

ISO 354 – Second edition: 2003-05-15 

מדידת  – אקוסטיקה – 1309ת"י 
  בליעת קול בחדר הדהוד

EN ISO 354 
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 יוסף: סעיףה בסוף -

 תקנים ישראליים

 שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים –בידוד תרמי  - 5450ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , על עדכוניהן1997-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 

4  .Requirements 

4.2  .For all applications 

4.2.1.    Thermal resistance and thermal conductivity 

 יוסף:, "EN 12939"לאחר המילים  ,בשורה השנייה

 5450ת"י התקן הישראלי או 

5  .Test methods  

5.3. Testing  

5.3.2. Thermal resistance and thermal conductivity  

 :יוסף, "EN 12939"לאחר המילים  ,בשורה הראשונה

 5450ת"י התקן הישראלי או 

Table 5 – Test methods, test specimens and conditions          

, "Test methodשכותרתו "בטור  Thermal resistance and thermal conductivity", " - 4.2.1 שורהב   

 :יוסף

 .5450ת"י התקן הישראלי או    

 

8   .Marking and Labelling 

 :תבליט בסוף הסעיף יוסף

 הבטיחות בעבודה תקנות יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לניטול והתקנה של חומר זה  בעת -

 .על עדכוניהן, 1997-)ציוד מגן אישי(, תשנ"ז
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 האמריקני  לתקןההתאמה  מסלול – ב פרק

 (האמריקני התקן של 1 סעיף )תרגוםחלות התקן 

זה דן בהרכב ובתכונות הפיזיקליות של לוח בידוד צמר מינרלי המשמש מעל מרפסות גג מבניות  תקן  .1.1

    שכבתי -חדמשמש כבסיס עבור מערכות כגון ביטומן  מינרליצמר  העשוי גגלבבניית מבנים. בידוד 

שבהן משולבת  מינרליצמר  עשוייםבידוד  לוחותב גם דןזה  תקןבנוי.  גג עבורו פולימרית התמרה שעבר

 .עליוןה משטחהשכבה עליונה סיבית בעלת צפיפות גבוהה על גבי 

באמצעות חוקי  זהבתקן  הנידונים תרמייםה בידודהבחומרי  שימושל בנוגע (רגולציה) אסדרה תיתכן  .1.2

 . שניהם, או באמצעות אשבאחרים העוסקים בביצועים  גורמים באמצעותבנייה או 

 במסמכי הקבועות, אשל הנוגעות התקניות הבדיקהשיטות  ילפ אשבלהתייחס לביצועיו של החומר  יש

 .המתאימים שלטוןה

 פאונד( נחשבים תקניים. -)אינץ' הבריטיתמערכת ה שלביחידות  המצויניםערכים ה .1.3

      יםמובא (, והםSIלאומית )-בסוגריים הם המרות מתמטיות ליחידות המערכת הבין המופיעיםהערכים 

 .תקניים נחשבים ואינםמידע בלבד ל

 , אם יש כאלה. ושימוש בלכל היבטי הבטיחות הקשורים ב לדוןבכוונת תקן זה  אין .1.4

של  ישימותלקבוע את ה כןי בטיחות ובריאות מתאימים ולהולקבוע נ זהאחריות המשתמש בתקן ב

 לפני השימוש. האסדרהגבלות ה
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 האמריקניפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן 

2. Referenced Documents 

 :יוסף לסעיף

 ישראליים תקנים

 שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה –בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין  סיווג -  755"י ת

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 עדכוניהן על, 1997-"זתשנ(, אישי מגן)ציוד  בעבודה הבטיחות תקנות

12. Test methods 

12.6  .Surface Burning Characteristics of Building Materials   

 :יחול ובמקומו, חל אינו כותרתו על הסעיף  

 בשרפה תגובה .12.6

 בשרפה התגובה בדיקת.    12.6.1

 .755"י ת הישראלי התקן לפי בשרפה התגובה את בודקים

 בשרפה תגובתו לפי המוצר סיווג.   12.6.2

 .755"י ת הישראלי התקן לפי ייקבע בשרפה תגובתו לפי המוצר סיווג

14. Packaging and Marking 

14.2. Marking 

 " יוסף:and thermal resistance or conductanceהמילים: "לאחר בשורות הרביעית והחמישית,  

 כי בעת ניטול והתקנה של חומר  ,(  ואזהרה12.6.2תגובתו בשרפה )ראו סעיף סימון סיווג המוצר לפי וכן 

 , 1997-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זתקנות זה יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם ל

 .על עדכוניהן

 

 


