
 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 תכונות המוצרים 
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. ם עמידי •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  נימלא ועומד בתק למחזורניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ     50.0-50.5  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   3.0 -3.5 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

   S12.5 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ ovality ( 1.4אובליות ( 4

מנה      S12.5 50 3.0 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

 :  הנושא 
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םמובלי

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל  -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 תכונות המוצרים 
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. ים עמיד  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  קנימלא ועומד בת למחזורניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ     63.0-63.6  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   3.0 -3.5 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

   S12.5 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ ovality ( 1.5אובליות ( 4

מנה      S12.5 63 3.0 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

 א:  הנוש
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םמובלי

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל  -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 תכונות המוצרים 
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות.  דיםעמי •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  תקנימלא ועומד ב  למחזורניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ     75.0-75.7  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   3.0 -3.5 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

   S12.5 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ ovality ( 1.6אובליות ( 4

מנה      S12.5 75 3.0 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

   שא:הנו
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םמובלי

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפעל  -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 
 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 תכונות המוצרים 
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. עמידים  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  ד בתקנימלא ועומ למחזורניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ     90.0-90.9  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   3.5 -4.1 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

   S12.5 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ ovality ( 1.8אובליות ( 4

מנה      S12.5 90 3.5 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

 הנושא:  
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םמובלי

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 על אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפ -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 תכונות המוצרים 
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. עמידים  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . םכימיקליעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 ני הגנת הסביבה המחמירים ביותר.מלא ועומד בתק למחזורן  נית  •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 קוטר חיצוני נומינלי   1
 מ"מ    111 -110 

 

 ISO4476התואם לתקן 

 עובי דופן נומינלי  2
   מ"מ  4.9 - 4.2 

 

 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  <ovality ( 2.2אובליות ( 3

   S12.5 סדרה   4

  S12.5  4.2*110    י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 מנה ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

 ושא:  הנ
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םמובלי

  06/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

 ביקר:
איליה  
 גורדון

 

 
 

 
 

 

איליה   אישר:
 גורדון

  
 

 על אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמפ -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 
 
 

 צינור לסילוק שפכים  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 ים תכונות המוצר
 עמידים בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות.  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 עמידות גבוהה בפני כימיקלים.  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 על קירות ותקרות הבניין. ניתן להתקנה חיצונית  •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 ועומד בתקני הגנת הסביבה המחמירים ביותר. ניתן למחזור מלא  •
 העולמית. WAVINהתקנה קלה ומהירה באמצעות אביזרי חברת   •

 . WAVINבמביפלסט בע"מ ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י חברות בניאס
 

 מ"מ    161.5 -160.0 קוטר חיצוני נומינלי   1
 ISO  4476התואם לתקן  

 "מ  מ 7.1 –  6.2  עובי דופן נומינלי 2
 ISO  4476התואם לתקן  

 ISO  4476התואם לתקן  ≤ ovality ( 3.2אובליות ( 3

   S12.5 סדרה   4

      S12.5  6.2*160בישראל שפכים ביתיים חמים  פ.א ת"י      WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 מנה ושנה          

 מ'   5הצינורות יסופקו במוטות באורך   אריזה  6

 

 תאריך  חתימה שם 

 הנושא:  
 לסילוק שפכים ביתיים   מובלים פוליאתילן

  05/2019  אלכסנדרה  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

 ביקר:
איליה  
 גורדון

 

 
 

 
 

 

איליה   אישר:
 גורדון

  
 

 ור בכתב מהמפעל אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא איש -מסמך זה הינו רכוש בלעדי של חברת  בניאס 



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 כונות המוצרים ת
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. עמידים  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  מלא ועומד בתקני מחזורלניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ    200.0-201.8  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   6.2 -7.1 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 S16 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ovality ( 4אובליות ( 4

מנה      S16 200 6.2 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  ימהחת שם 

 הנושא:  
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םלימוב

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 בכתב מהמפעל  אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור  -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של



 בניאס בע"מ      
 במביפלסט בע"מ   
  
 

 ייצור ושיווק מערכות השקיה ותקשורת 

ב   ים לסקו ד. 1חי  1081,עפולה ת.

 046573403טלפקס'    046081929טל.

 
 

 

 לסילוק שפכים צינור  פרמטר לבדיקה  מס' 
    4476תקן 

 
 

     HDPEחומר גלם 

Unit  Standard TYPE 
0.945 –  0.955 ISO1183 Density  
1.1 – 0.2    ISO1133 MFR( 190 / 5 kg) 

700 ISO527 Modulus of elasticity   
118 ISO306  Vicat softening temp. 

 ות המוצרים תכונ
 בחום בטווח רחב של טמפרטורות שירות. עמידים  •
 עמידות מלאה בפני קורוזיה.  •
 . כמקליםעמידות גבוהה בפני  •
 אינו מעביר ריחות.   •
 . UVבעל הגנת  •
 ן. י ניתן להתקנה חיצונית על קירות ותקרות הבני •
 מערכת איכותית הנבנית באמצעות ריתוכי פנים או אביזרי אלקטרו פ'יוזן.  •
 הגנת הסביבה המחמירים ביותר.  מלא ועומד בתקני ורלמחזניתן   •
 העולמית. WAVINחברת   אביזרי באמצעות   התקנה קלה ומהירה •

 . WAVINבמביפלסט ונציגי   -אחריות מערכת הניתנת ע"י בניאס
 

 מ"מ    250.0-252.4  קוטר חיצוני נומינלי   1
 

 
 ISO4476התואם לתקן 

 מ"מ   7.7 -8.7 עובי דופן נומינלי 2
 

 
 ISO4476תואם לתקן ה

   S16 סדרה   3
 
 ISO4476התואם לתקן 

 ISO4476התואם לתקן  ≤ovality ( 5אובליות ( 4

מנה      S16 250 7.7 *י  פ.א ת" בישראל שפכים ביתיים חמים  WAVINבניאס עבור סוכנות   סימון המובל  5
 ושנה          

 מ'   5באורך    מוטותב הצינורות יסופקו  אריזה  6

 

 תאריך  החתימ שם 

 הנושא:  
   םלסילוק שפכים ביתיי פוליאתילן םבלימו

 05/2019  אלכס  ערך:

   Polyethylene – HDPE חומר: 

   xxxxxx 500מק"ט 

איליה   ביקר:
 גורדון

 
 

 
 

 
איליה   אישר:

 גורדון
  

 
 כתב מהמפעל אין להעתיקו או להראותו לצד שלישי ללא אישור ב -בניאס  חברת  מסמך זה הינו רכוש בלעדי של


