דין וחשבון על בדיקה מס' 2026723707
פרטי ההזמנה
שם המזמין :עמוס גזית בע"מ
מענו :מבטחים  ,4קריית מטלון ,פתח תקווה
תאריך ההזמנה :כ"ח מנחם-אב תש"ף ( 28אוגוסט )70
תאור המוצר
מסכת בד לאזור האף והפה ,בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני):
דגם* :מסכת  Livinguardדגם .Ultra

* לפי הכיתוב על אריזת המסכה.
לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר
פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך :כ"ז מנחם-אב תש"ף ( 22אוגוסט  )70הנוטל :המזמין
כמות במדגם2 :
מהות הבדיקה
בדיקת יעילות הסינון בשמן פראפין לפי מפרט בדיקה של מת"י ,כמפורט בגוף הדו"ח.

מסמך זה מכיל  6דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערה:
ממצאי דו"ח זה דווחו גם בדו"ח מס.2026723737 .
לפי בקשת המזמין ,דו"ח זה מייצג ממצאים עבור מסכה מדגם אחד בלבד ,מתוך אלה שנבדקו בדו"ח מס.
:.2026723737

שם הבודק :יניב אדוריאן תפקיד :בודק
שם המאשר :דודו וארום תפקיד :רמ"ד חלונות ומע' מיגון

ד' אלול תש"ף ( 42אוגוסט )4242
תאריך הפקת הדו"ח

רחוב חיים לבנון  ,24תל אביב  ,79966ענף עץ חלונות ומערכות מיגון ,טל' ,30-7270330,2 :פקסwww.sii.org.il 30-7270400 :

דין וחשבון על בדיקה מס' 2026723707

דף  4מתוך 0

תאור מורחב של המוצר
תיאור המוצר:
מסכת בד לאזור האף והפה ,בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני) ,המסומנת בכיתוב (בלבן):livinguard :
דגם* :מסכת  Livinguardדגם .Ultra
* לפי הכיתוב על אריזת המסכה
תמונות:
מסכה  +אריזה

אריזה – צד אחורי
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אופן הבדיקה
ציוד בדיקה:
מונה חלקיקים
TOPAS LAP 340
נוזל בדיקה:
שמן פראפין
ספיקת אוויר:
 60ליטר/דקה
ממדי החלק הנבדק:
כל האזור הנתפס,
בהתאמות קלות
וללא מתיחות,
בתחום הקוטר
הפנימי של צינור
הבדיקה (קוטרו
הפנימי 30 :מ"מ)

דף  0מתוך 0
מסקנה

תוצאות הבדיקה
התנגדות לזרימה 326 :פסקל
גודל חלקיקים
()µm

0.3
2.0
7.0
7.3
6.0

מספר החלקיקים שנספרו ×103
לפני הדוגמא
הנבדקת

אחרי הדוגמא
הנבדקת

768737
40333
3372
7726
2288

3076
776
26
4
3

יעילות הסינון
המחושבת ()%

72.7%
77.3%
77.8%
77.8%
77.3%

אין
מסקנה

עיקרון הבדיקה:
ספירת החלקיקים
לפני ואחרי המסכה
בפרק זמן קבוע

____________________ סוף דין וחשבון הבדיקה ____________________

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן
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