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כללי
ה -׳רב-סל׳ ,סל קניות רב-פעמי ,הינו פתרון חלופי ל׳שקיות הגופיה׳ החד-פעמיות .השקיות
החד-פעמיות המחולקות חינם ,מסיבות נזק סביבתי רב ,הן בפגיעה בשטחים הפתוחים והים,
והן בשימוש מיותר בחומרי גלם .המשרד להגנת הסביבה פיתח את ה׳רב-סל׳ במטרה להציע
לציבור פתרון איכותי ,נוח וידידותי לסביבה .ה׳רב-סל׳ הינו סל רב פעמי ,שיבטל את הצורך
בשימוש בשקיות ׳גופיה׳ לנשיאת מצרכים ,וישולב במרכיבים נוספים של חקיקה ,הסברה
וחינוך שיזום המשרד.

מפרט המוצר
ה'רב-סל' מגיע בשתי תצורות:
 .1רב -סל קשיח – עבה וקשיח מיועד לקניות גדולות.
 .2רב -סל רך – רך וקומפקטי מיועד לקניות מזדמנות.

מידות
גודל מיטבי – על פי מידות המקובלות בעולם בשילוב עם שכלול נפחי העגלות בארץ.
גובה 3 ± 43 :ס״מ
רוחב 3 ± 43 :ס״מ
עומק 2 ± 17 :ס״מ
 אורך ידיות קצרות 3±35 :ס״מ אורך ידיות ארוכות 5±70 :ס״מ רוחב סרט מסגרת :לסל תתפר אימרה ברוחב של  1ס״מ לפחות ,כך שתכסה אתהחיבורים ותחזק את הסל.

כמות
מספר סלים לכל משק בית לפי עקרון  1/3 ; One size fit allמהכמות סלים רכים לקניות
קטנות ו 2/3-מהכמות סלים קשיחים לקניות גדולות.

מיחזור
המוצר כולו עשוי חומר יחיד המאפשר מיחזור ללא צורך בפירוק המוצר.

חומר גלם
הסלים יתפרו מבדים ארוגים עשויים מחומרי גלם העונים לדרישות הנ"ל:
דרישה+
שיטת בדיקה
רב-סל קשיח
רב-סל רך

משקל בד )מינימום(
ASTM D 3776
 140גרם/מ"ר
 85גרם/מ"ר

חוזק פקיעה )מינימום(
ASTM D 3786
2
 140ליב/אינצ'
2
 200ליב/אינצ'

חוזק קריעה )מינימום(
ASTM D 2261
 60ניוטון
 25ניוטון

עמידות הסלים בעומס סטטי:
ה׳רב-סל׳ הרך מיועד לעמוד במשקל תכולה כולל של עד  13ק"ג ללא קריעת החומר או הידיות
)בבחינה חזותית(.
ה׳רב-סל׳ הקשיח מיועד לעמוד במשקל תכולה כולל של עד  25ק"ג ללא קריעת
החומר או הידיות )בבחינה חזותית(.
דפנות הסל תהיינה בעלות חוזק תפר או הלחמה מינימלי :
סל קשיח –  65ניוטון.
סל רך –  80ניוטון.
הכתפיות התפורות תהיינה בעלות חוזק חיבור מינימלי :
סל קשיח –  190ניוטון .
סל רך –  100ניוטון.

עמידות הסלים בעומס דינאמי:
הסלים יעמדו בעומס דינאמי על פי השיטה המתוארת להלן:
דוגמים  10סלים  ,טובלים כל סל במלואו באמבט המכיל מי ברז  ,לאחר הטבילה מרוקנים את
המים מהסל על ידיי ניעורו.
בעוד הסל "לח" ממלאים אותו באופן אחיד בחצץ מסוג אבן גיר גרוסה בעומס כלהלן:
עבור סל קשיח –  12ק"ג
עבור סל רך –  8ק"ג
מרימים ומורידים את הסל בצורה מכנית במהירות של  20ס"מ לשניה  ,באמצעות ידיות הנשיאה
שלו  ,לגובה של  1מ' במחזוריות של  400פעמים.
בבחינה חזותית  ,לא יתגלו בסלים נזקים כגון  :קריעה של הסל או של הידיות  ,הינתקות הידיות
מהשקית  ,פתיחת תפרים או הלחמות וכדומה.

עמידות הסלים בכביסה :
לאחר  2מחזורי כביסה ב 40מעלות וייבוש באוויר )תליה(  ,לא יתגלו בסלים  ,בבחינה
חזותית ,כל נזק כגון  :קרעים ,יציבות מימדית או פגם העלול לגרוע מהתכונות הנקובות
לעיל .

תכולת מתכות כבדות:
תכולת המתכות הכבדות המרבית של סך ריכוז המתכות  :עופרת  ,קדמיום  ,כספית  ,וכרום שש
ערכי  ,לא תעלה על ) PPM 100חלקים למליון(.

נוחות נשיאה :
לסל הקומפקטי יהיו שני זוגות של ידיות :קצרות לנשיאה ידנית ,וארוכות לנשיאה על הכתף.
לסל הקשיח יהיו זוג ידיות ארוכות בלבד.

ניקיון :
ה׳רב-סל׳ יהיה קל לשטיפה/כביסה.

אריזה
לסל הרך יחוברו שרוכים/רצועות/נרתיק או כל פתרון אחר שיאפשר את דחיסתו ואריזתו
באופן קומפקטי בין שימוש לשימוש.

שרטוט המוצר

מפרט גרפי
צבעוניות
צבעוניות אחידה:
צבע גוף הסל -לבן שמנת מטPantone 9100U :
צבע תחתית הסל -אפור חם מטPantone 404U :
צבע האימרה וידיות הסל -אפור חם מטPantone 404U :

שטח פרסומי
צד א' -יוקדש למסרים של המשרד לאיכות הסביבה
צד ב' -יוקדש ללוגו בית העסק :יודפס בצבעו המקורי ,ללא חסויות ,במרכז הדופן ובגודל
שאינו עולה על  20X20ס"מ

דוגמא לדופן קדמית )יש להשתמש בלוגו הנבחר -מצורף(

דוגמא לדופן אחורית

