טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים):
פרשה טכנית – מכבסה ,ניקוי יבש
פריט מס' 6.4

שם העסק_________________:
שם בעל העסק______________:
כתובת העסק_______________:
תהליכים ופעילויות המבוצעים בשטח (כביסה,יבוש ,גיהוץ,ניקוי יבש):
________________________________________________________
________________________________________________________
 .1סוגי החומרים שמשתמשים בעסק:
אבקת כביסה

כמות ________________

חומר לרכך

כמות ________________

( PERCחומר המשמש לניקוי יבש)

כמות ________________

חומרים או כימיקלים אחרים

כמות ________________

 .2סוג המכונות הנמצאות בעסק:
א .מכונת כביסה  :סוג____:
ב .מייבש:

סוג_____:

ג .ניקוי יבש :

גודל____

כמות _______

גודל____

כמות ____

יש במקום /אין /למסירה בלבד

מכונה לניקוי יבש ללא

 PERCכן/לא

מכונה ממוחשבת ואטומה לניקוי יבש באמצעות PERC

כן/לא

המכונה לניקוי יבש באמצעות  PERCכוללת:
פילטר אקולוגי (צנטריפוגלי)

כן/לא

מד פנימי למניעת פתיחת דלת המכונה אלא לאחר זמן שהייה ,לצורך קירור וירידת
כן/לא
ריכוז אדי ה PERC -בתוף
התקן שימנע פליטות אדי  PERCבזמן הזנת המכונה בחומר חיצוני

כן/לא

אמצעי מיחזור PERC

כן/לא

היתר רעלים:

יש/אין

 .4מערכות לטיפול בזיהום אוויר וריח הנמצאות בעסק:

יש/אין

 .5חיבור למערכת ביוב ציבורית:

יש/אין

 .6פסולת הנוצרת בעסק:
סוג_______________ :כמות ________ יעד פינוי_____:
פסולת חומרים מסוכנים (אם המכונה לניקוי יבש  PERCפועלת במקום)
יעד פינוי_____:
כמות ________
בוצת פרכלורואתילן :
יעד פינוי_____:
מים המכילים שאריות פרכלוראתילן  :כמות ________
יעד פינוי_____:
פילטרים משומשים של פרכלורואתילן:כמות ________
יעד פינוי_____:
כמות ________
פילטר פחם פעיל :

 .7הפרשה תוגש בליווי :
א .תוכנית סניטרית של העסק.
ב .שירטוט של המקום שכולל החלוקה הפנימית של השטח ושימושי כל חלק,
כולל מכונות  ,מתקני אוורור  ,מערכת למניעת מזהמי אוויר.
ג .אם

המכונה לניקוי יבש

 PERCפועלת בשטח העסק ,יש להגיש:

 .1אישור על קיום האמצעים למניעת פליטת  PERCלאוויר לרבות:
 מעבה לצורך מחזור ;PERC
 התקן להורדת ריכוז אדי ה PERC -בתוף בסוף פעולת הייבוש;
 מנגנון למניעת פתיחת דלת המכונה אלא רק לאחר זמן שהייה לצורך קירור
והורדת ריכוז אדי ה; PERC -
האישור יהיה חתום על ידי  :היבואן ,הספק ,או מהנדס מכונות מוסמך.
 .2אישור המעיד על עמידת המכונה בדרישות התקן הישראלי ת"י 8230
"דרישות בטיחות למכונות לניקוי יבש המשתמשות בפרכלורואתילן".
 .3העתק של היתר רעלים (כולל תוספת ראשונה לבקשת היתר רעלים,
רשימת חומרים -חתומה ע"י ממונה חוק חומרים מסוכנים)

______________
תאריך

_______________________
שם ותפקיד

_____________
חתימה

