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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil  :קרקע  -סביבה האיכות משפחת מוצרים 

 Soil Sampling, Generic Soil  קרקע כללידיגום קרקע , 

1  A T Soil קרקע VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 חומרים אורגנים נדיפים
מדינת ישראל, המשרד להגנת 
הסביבה, אגף שפכי תעשייה, 
דלקים וקרקעות מזוהמות,  

ר הנחיות מקצועיות לביצוע סק
 קרקע

 

--- 

 

2  A T Soil קרקע SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

 חומרים ארגנים חצי נדיפים
מדינת ישראל, המשרד להגנת 
הסביבה, אגף שפכי תעשייה, 
דלקים וקרקעות מזוהמות,  

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר 
 קרקע

 

--- 

 

3  A T Soil קרקע Non Volatile Meterials  יפיםחומרים שאינם נד 
מדינת ישראל, המשרד להגנת 
הסביבה, אגף שפכי תעשייה, 
דלקים וקרקעות מזוהמות,  

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר 
 קרקע

 

--- 

 

4  A T Soil קרקע Non organic materials  מדינת ישראל, המשרד להגנת  חומרים לא אורגנים
הסביבה, אגף שפכי תעשייה, 
דלקים וקרקעות מזוהמות,  

קצועיות לביצוע סקר הנחיות מ
 קרקע

 

--- 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil קרקע  - סביבהה איכותמוצרים:  משפחת 

Soil Sampling, Soil Piles  מערומי קרקע קרקע, דיגום 

5  A T Soil piles קרקע מערומי VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 נדיפים אורגנים חומרים
 להגנת המשרד, ישראל מדינת

, תעשייה שפכי אגף, הסביבה
,  מזוהמות וקרקעות דלקים
, לחפירה מקצועיות הנחיות

 תמזוהמ קרקע ערימות דיגום
 ודיגום בזיהום החשודה או

 מוודא

 

--- 

 

6  A T Soil piles קרקע מערומי SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

 נדיפים חצי ארגנים חומרים
 להגנת המשרד, ישראל מדינת

, תעשייה שפכי אגף, הסביבה
,  מזוהמות וקרקעות דלקים
, לחפירה מקצועיות הנחיות

 מזוהמת קרקע ערימות דיגום
 ודיגום בזיהום ודההחש או

 מוודא

 

--- 

 

7  A T Soil piles קרקע מערומי Non Volatile Meterials  נדיפים שאינם חומרים 
 להגנת המשרד, ישראל מדינת

, תעשייה שפכי אגף, הסביבה
,  מזוהמות וקרקעות דלקים
, לחפירה מקצועיות הנחיות

 מזוהמת קרקע ערימות דיגום
 ודיגום בזיהום החשודה או

 מוודא

 

--- 

 

8  A T Soil piles קרקע מערומי Non organic materials  אורגנים לא חומרים 
 להגנת המשרד, ישראל מדינת

, תעשייה שפכי אגף, הסביבה
,  מזוהמות וקרקעות דלקים
, לחפירה מקצועיות הנחיות

 מזוהמת קרקע ערימות דיגום
 ודיגום בזיהום החשודה או

 מוודא

 

--- 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil  :קרקע  -סביבה האיכות משפחת מוצרים 

Soil Gaz Sampling, Soil Active Gaz Sampling  דיגום גז אקטיביקרקעויר בודיגום א , 

9  A T Active gaz גז אקטיבי VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 חומרים אורגנים נדיפים
מדינת ישראל, המשרד להגנת 

הסביבה, הנחיות אגף שפכי  
תעשיה, דלקים וקרקעות 

מזוהמות לדיגום גז קרקע 
 בשיטות אקטיביות

 

--- 

 

10  A T Active gaz גז אקטיבי SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

 חומרים ארגנים חצי נדיפים
מדינת ישראל, המשרד להגנת 

הסביבה, הנחיות אגף שפכי  
תעשיה, דלקים וקרקעות 

מזוהמות לדיגום גז קרקע 
 בשיטות אקטיביות

 

--- 

 

 

 
 

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil קרקע - סביבהה איכותמוצרים:  משפחת 

Soil Gaz Sampling, Indoor Gaz Sampling  מבני תוך גז דיגום, ויר בקרקעודיגום א 

11  A T Active gaz אקטיבי גז VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 נדיפים אורגנים חומרים
דינת ישראל, המשרד להגנת מ

הסביבה, הנחיות אגף שפכי 
תעשיה, דלקים וקרקעות 

מזוהמות, הנחיות מקצועיות 
ני לבחינת לדיגום אוויר תוך מב

 חדירת גזי קרקע למבנה

 

--- 

 

12  A T Active gaz אקטיבי גז SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

 חצי אורגנים חומרים
 נדיפים

הגנת דינת ישראל, המשרד למ
הסביבה, הנחיות אגף שפכי 

תעשיה, דלקים וקרקעות 
מזוהמות, הנחיות מקצועיות 

לדיגום אוויר תוך מבני לבחינת 
 חדירת גזי קרקע למבנה

 

--- 

 

 


