
Green Label License
No. 112351 (109297)

The Standards Institution of Israel (SII) have licensed:

LAVA S.A.-"  
53 Hamasger st.

Green Label license for compliance with

IGTD No. 12 : Natural Mineral

LIST OF TYPES IN ANNEX A

These commodities are produced in conformity with the requirements of the Israel Standard SI 14020 – Environmental Labels and Declarations –
General Principles, the requirements set in the specific relevant standards, and by the Green Label Program Directorate.
This license is granted in conformance with SII procedure AC 07.00 "Rules for Green Label Program Directorate and for granting Green Label
license". The license does not derogate any obligations, or other rules, which apply to the product(s) by law.
This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid from 01/01/2021 until 31/12/2021

Dr. Gilad Golub
CEO R.N 513587386

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division
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http://www.sii.org.il/
https://www.sii.org.il/eng/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=112351


Models:
1. Pumice Aggregate 0-3 mm

2. Pumice Aggregate 0-8 mm

3. Pumice Aggregate 2-10 mm

4. Pumice Aggregate 0-16 mm

5. Pumice Aggregate 0-40 mm

Annex A: Green Label License No. 112351 (109297)
Factory: LAVA S.A.-"  
IGTD No. 12: Natural Mineral

This license is valid from 01/01/2021 until 31/12/2021

Dr. Gilad Golub
CEO R.N 513587386

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division
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תו ירוקהיתר
(109297)112351מס'

ל:מעניק בזאתמכון התקנים הישראלי

LAVA S.A.פומיס ישראל בע"מ
ישראל,תל אביב,המסגר 53

על עמידה בדרישותתו ירוקהיתר

מינרלים טבעיים:12מס'ירוקמפרט

בנספח ארשימת דגמים מצורפת

התו הירוק.ובמינהלתהיחודייםוהצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקניםתיווי"לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020המיוצרים
ACלנוהלהיתר זה ניתן בהתאם .ירוק""מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו07.00

על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל.תהמוטלההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת,
www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2021עד יום01/01/2021מיוםתוקף ההיתר

גולובד"ר גלעד
513587386ח.פמנכ"ל

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

2מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=112351


:דגמים

אגרגט פומיס 0-3 מ"מ1.

אגרגט פומיס 0-8 מ"מ2.

אגרגט פומיס 2-10 מ"מ3.

אגרגט פומיס 0-16 מ"מ4.

אגרגט פומיס 0-40 מ"מ5.

(109297)112351מס'תו ירוקהיתר:א'נספח
פומיס ישראל בע"מ.LAVA S.Aמפעל:

מינרלים טבעיים:12מפרט ירוק מס'

31/12/2021עד יום01/01/2021מיוםתוקף ההיתר

גולובד"ר גלעד
513587386ח.פמנכ"ל

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

2מתוך2עמוד
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