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גיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  - 70755צינורות ואביזרים לשפכים ולדלוחים בבניין ,
ב הרכב זה:
ראובן אברן  ,רפי לוי ,פיליפ מיכאלסון )יו''ר(  ,רונן פלג
תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 707צינורות פולימרים זרנוקים ואבזריהם ,בהרכב זה70 :
איגוד התעשייה הקיבוצית

-

נמרוד זעירא

איגוד יצרני הפלסט יקה והגומי

-

אריה גלעד

איגוד לשכות המסחר

-

ערן גרוסמן

ארגון עובדי המים

-

זאב יחיאלי

בזק

-

סורין הלפרן

האגודה הישראלית לפולימרים ולפלסטיק

-

רפי לוי

המועצה הישראלית לצרכנות

-

דן בויטנר

התאחדות בוני הארץ

-

יעקב אדיב

התאחדות התעשיינים בישראל

-

מיכאל גי שבולינר ,מוטי קונפורטי

חברת החשמל לישראל

-

נולדי גרינברג

מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה

-

אדי גושר

מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל בע"מ

-

רמי מרגלית )יו"ר(

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

שלמה איזנברג

לינה לדין ריכז ה את עבודת הכנת גיליון ה תיקון .
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  958חלק  1מיולי 2004
גיליון התיקון מס'  1מנובמבר 2007
גיליון התיקון מס'  2מאוגוסט 2011

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.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם אנכנס )םקלחב וים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומא ,תולא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן
כל המייצר מוצה ,רמתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לה ,םלצלעתיק או בכ ,םסרפלל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

גיליון תיקון מס '  3לתקן הישראלי ת"י  859חלק  ( 1פברואר ) 1015

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי
Marking . 00
Minimum required marking of fittings . 00.2
Table 18
Minimum required marking of fittings
ה כתוב ב סעיף בחלק העברי של התקן יושמט ,ובמקומו ייכתב :
השורה הראשונה בטבלה ("  )" Number of this International Standardאינה חלה.
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