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Kriterji tal-APE tal-UE għat-Tojlits u l-Awrinari bil-Flaxing 

 
 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti 
‘tojlits u awrinari bil-flaxing’. Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku mehmuż għall-kriterji tal-UE dwar l-Ekotikketta u l-APE jipprovdi dettalji sħaħ dwar ir-
raġunijiet għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u referenzi għal aktar informazzjoni. 

 
Għall-APE ġew preżentati żewġ settijiet ta’ kriterji: 

− Il-kriterji ewlenin tużahom awtorità kontraenti fl-Istati Membri u jindirizzaw l-impatti ambjentali prinċipali. Dan tfasslu biex jintużaw bl-inqas 
sforz ta’ verifika addizzjonali jew bl-inqas żidiet fl-ispejjeż. 

− Il-kriterji komprensivi jużahom min jixtieq jakkwista l-aqwa prodotti disponibbli fis-suq. Dawn jaf ikunu jeħtieġu sforz ta’ verifika addizzjonali 
jew iżidu ftit l-ispiża meta mqabblin ma’ prodotti oħrajn bl-istess funzjonalità. 

 

1. Definizzjonijiet u l-kamp ta’ applikazzjoni 
Dan id-dokument ikopri azzjonijiet tal-akkwist għal tagħmir tat-tojlits bil-flaxing inklużi settijiet tat-tojlits, reċipjenti tat-tojlits u sistemi ta’ flaxing għat-
tojlits, u tagħmir tal-awrinari inklużi settijiet tal-awrinari, awrinari bla flaxing u sistemi ta’ flaxing għall-awrinari1. F’dan ir-rigward, japplikaw dawn id-
definizzjonijiet li ġejjin: 

− “Tagħmir tat-tojlits bil-flaxing” tfisser sett tat-tojlit, reċipjent tat-tojlit jew sistema tal-flaxing tat-tojlits. 

− “Sett tat-tojlit” tfisser tagħmir sanitarju li f’unità funzjonali jiġbor fih sistema tal-flaxing u reċipjent tat-tojlit li jilqa’ u jifflaxxja l-awrina u l-
eskrementi tal-bniedem u jwassalhom f’sistema tad-drenaġġ.  

− “Reċipjent tat-tojlit” tfisser tagħmir sanitarju li jilqa’ u jifflaxxja l-awrina u l-eskrementi tal-bniedem u jwassalhom f’sistema tad-drenaġġ. 

− “Tagħmir tal-awrinar”, tfisser sett ta’ awrinar, awrinar, awrinar bla faxing jew sistema tal-flaxing tal-awrinari. 

− “Tagħmir tal-awrinar bil-flaxing”, tfisser sett ta’ awrinar, awrinar, jew sistema tal-flaxing tal-awrinari. 

− “Sett ta’ awrinar” tfisser tagħmir sanitarju li f’unità funzjonali jiġbor fih sistema tal-flaxing u reċipjent tat-tojlit li jilqa’ u jifflaxxja l-awrina u 
jwassalha f’sistema tad-drenaġġ. 

− “Awrinar” tfisser tagħmir sanitarju li jilqa’ l-awrina u l-ilma użat għall-flaxing u jwassalhom it-tnejn f’sistema tad-drenaġġ. 

                                                      
1 Ġeneralment, tagħmir tat-tojlits u tal-awrinari bil-flaxing tat-tip Klassi 1 jirreferi għas-suq tal-Ewropa Kontinentali filwaqt li, ġeneralment, tagħmir tat-tojlits u tal-
awrinari bil-flaxing tat-tip Klassi 2 jirreferi għas-swieq tar-Renju Unit. Madankollu, it-tip ta’ klassi meħtieġ wara li jitqiesu l-kundizzjonijiet lokali jrid jivverifikah bir-
reqqa l-akkwirent. 
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− “Awrinar bi blokka” tfisser tagħmir sanitarju b’sistema tal-flaxing jew mingħajrha li jkun fih kanal fl-art u blokka jew folja mwaħħla mal-ħajt, li 
jilqa’ l-awrina u l-ilma użat għall-flaxing, u jidderiġihom f’sistema tad-drenaġġ. 

− “Awrinar bla flaxing” tfisser tagħmir sanitarju li jilqa’ l-awrina u jwassalha f’sistema tad-drenaġġ, u li jaħdem mingħajr ilma. 

− “Sistema tal-flaxing”, kemm għat-tagħmir tat-tojlits bil-flaxing kif ukoll għat-tagħmir tal-awrinari bil-flaxing, tfisser ċisterna tal-flaxing 
b’konnessjoni integrali ta’ pajpijiet ta’ twissija – jew apparat meqjus effettiv daqsu u apparati ta’ dħul/ħruġ, jew valv tal-ifflaxxjar bi pressjoni. 

−  “Apparat li jiffranka l-ilma” tfisser apparat tal-flaxing u li bih tkun tista’ toħroġ parti mill-volum ta’ flaxxjatura sħiħa. Dan jista’ jiġi jew bħala 
mekkaniżmi b’azzjoni doppja (li jistgħu jitwaqqfu) jew bħala mekkaniżmi b’kontroll doppju (b’żewġ settings tal-flaxing). 

− “Volum ta’ flaxxjatura sħiħa” tfisser il-volum kollu tal-ilma li joħroġ mis-sistema tal-flaxing waqt ċiklu ta’ flaxxjatura.  

− “Volum ta’ flaxxjatura mnaqqsa” tfisser il-parti mill-volum ta’ flaxxjatura sħiħa li toħroġ minn apparat li jiffranka l-ilma waqt ċiklu ta’ 
flaxxjatura u li ma tkunx iżjed minn żewġ terzi tal-volum ta’ flaxxjatura sħiħa. 

−  “Volum ta’ flaxxjatura medja” tfisser il-medja aritmetika ta’ volum wieħed ta’ flaxxjatura sħiħa u tliet volumi ta’ flaxxjatura mnaqqsa 
kkalkolati bil-metodoloġija stabbilita fl-Appendiċi 1 għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2013/641/UE). 

− “Kontroll li jifflaxxja skont il-bżonn” tfisser apparat tal-flaxing ta’ tagħmir sanitarju li l-utent jista’ jħaddmu b’idu minn pum, manku, buttuna, 
pedala jew xi attwatur tal-ifflaxxjar ieħor ekwivalenti, jew li jaħdem b’senser li jinduna li ntuża t-tagħmir sanitarju. 

− “Apparat ta’ aġġustament” tfisser apparat li bih ikun jista’ jiġi aġġustat il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa u, meta rilevanti, il-volum ta’ flaxxjatura 
mnaqqsa ta’ sistema tal-flaxing. 

 
Il-kriterji tal-APE għat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing ma jkoprux: 

− sedili u għotjien tat-tojlit, dawk biss li jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu kummerċjalizzati b’mod indipendenti minn tagħmir tat-tojlits jew l-awrinari 
bil-flaxing (jiġifieri meta jitqiegħdu fis-suq u/jew jiġu kummerċjalizzati bħala prodott għalih waħdu), 

− tagħmir tat-tojlits li ma jużax l-ilma, juża l-kimika u l-ilma biex jifflaxxja u tojlits li għandhom bżonn l-enerġija biex tgħin lis-sistema tal-flaxing. 
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2. Impatti ambjentali ewlenin 
Jidher li l-iktar impatt ambjentali importanti ta’ “tojlits u awrinari bil-flaxing” huwa l-konsum tal-ilma matul il-fażi tal-użu. Impatti ambjentali oħrajn ta’ 
relevanza ġejjin mill-estrazzjoni u l-użu ta’ materja prima għall-produzzjoni ta’ “tojlits u awrinari bil-flaxing” u, għalhekk, kwalunkwe żieda fid-
durabilità/tul ta’ żmien kemm idumu jintużaw dawn il-prodotti ġġib magħha benefiċċji ambjentali. 

 
Impatti ambjentali ewlenin Approċċ tal-APE 

 
• Il-konsum tal-ilma 

 
• Il-konsum tal-enerġija (minħabba l-

produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma 
u l-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi) 

 
• L-estrazzjoni ta’ materjali / il-konsum ta’ 

riżorsi 
 

 
 

• Inqas konsum tal-ilma 
 
 
 

• Il-prodott iservi aktar 
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3. Kriterji tal-APE tal-UE għat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing 
Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku qed jiġu proposti dawn is-settijiet ta’ kriterji tal-APE tal-UE li ġejjin: 

a) Kriterji għax-xiri ta’ tagħmir tat-tojlits bil-flaxing effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew restawrat (3.1), 

b) Kriterji għax-xiri ta’ tagħmir tal-awrinari bil-flaxing effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew restawrat (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Kriterji ewlenin u komprensivi proposti tal-APE tal-UE għal tagħmir tat-tojlits bil-flaxing 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Ix-xiri ta’ tagħmir tat-tojlits bil-flaxing effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini 
ġdid jew restawrat 

Ix-xiri ta’ tagħmir tat-tojlits bil-flaxing effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini 
ġdid jew restawrat 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

1. Ħila tal-offerent – fil-każ ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni biss 

Meta jkun qed jiġi installat it-tagħmir tat-tojlits bil-flaxing, l-offerent 
għandu juri li l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti qed isiru minn 
persunal ikkwalifikat bix-xieraq u b’esperjenza. L-offerent għandu juri 
b’mod partikolari li huwa midħla sew tal-prodotti li se jiġu installati, 
speċjalment fir-rigward ta’ kuntesti ekoloġiċi bħall-aġġustament tal-
volum tal-flaxxjatura. L-offerent għandu jiddeskrivi l-kompożizzjoni u l-
kwalifiki tat-tim li għandu jipprovdi s-servizzi. 

 
Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista ta’ proġetti paragunabbli li wettaq dan 
l-aħħar (in-numru u l-perjodu ta’ żmien ta’ proġetti li għandhom jiġu 
speċifikati mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta’ eżekuzzjoni 
sodisfaċenti u informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-
persunal. 

1. Ħila tal-offerent – fil-każ ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni biss 

Meta jkun qed jiġi installat it-tagħmir tat-tojlits bil-flaxing, l-offerent 
għandu juri li l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti qed isiru minn 
persunal ikkwalifikat bix-xieraq u b’esperjenza. L-offerent għandu juri 
b’mod partikolari li huwa midħla sew tal-prodotti li se jiġu installati, 
speċjalment fir-rigward ta’ kuntesti ekoloġiċi bħall-aġġustament tal-
volum tal-flaxxjatura. L-offerent għandu jiddeskrivi l-kompożizzjoni u l-
kwalifiki tat-tim li għandu jipprovdi s-servizzi. 

 
Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista ta’ proġetti paragunabbli li wettaq dan 
l-aħħar (in-numru u l-perjodu ta’ żmien ta’ proġetti li għandhom jiġu 
speċifikati mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta’ eżekuzzjoni 
sodisfaċenti u informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-
persunal. 
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. L-effiċjenza fl-użu tal-ilma 1. L-effiċjenza fl-użu tal-ilma 

1.1 Il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa 

Il-volum nominali ta’ flaxxjatura sħiħa, indipendentement mill-pressa 
tal-ilma, ta’ tagħmir tat-tojlits bil-flaxing meta jitqiegħed fis-suq, ma 
għandux jaqbeż is-6.0 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

1.1 Il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa 

Il-volum nominali ta’ flaxxjatura sħiħa, indipendentement mill-pressa 
tal-ilma, ta’ tagħmir tat-tojlits bil-flaxing meta jitqiegħed fis-suq, ma 
għandux jaqbeż is-6.0 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

1.2 L-iffrankar tal-ilma 

Is-settijiet tat-tojlit li jagħtu volum ta’ flaxxjatura sħiħa ta' aktar minn 
4.0 litri u s-sistemi tal-flaxing tat-tojlit għandu jkollhom apparat li 
jiffranka l-ilma. Meta jitqiegħed fis-suq, il-volum ta’ flaxxjatura 
mnaqqsa, indipendentement mill-pressa tal-ilma, li joħroġ meta jintuża 
l-apparat li jiffranka l-ilma ma għandux jaqbeż it-3.0 l/flaxxjatura. 

Ir-reċipjenti tat-tojlit għandhom jippermettu li jintuża apparat li jiffranka 
l-ilma li l-volum ta’ flaxxjatura mnaqqsa tiegħu, indipendentement mill-
pressa tal-ilma, li joħroġ meta jintuża l-apparat li jiffranka l-ilma ma 
jkunx jaqbeż it-3.0 l/flaxxjatura. 

 
 
 

 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-

1.2 L-iffrankar tal-ilma 

Is-settijiet tat-tojlit li jagħtu volum ta’ flaxxjatura sħiħa ta' aktar minn 
4.0 litri u s-sistemi tal-flaxing tat-tojlit għandu jkollhom apparat li 
jiffranka l-ilma. Meta jitqiegħed fis-suq, il-volum ta’ flaxxjatura 
mnaqqsa, indipendentement mill-pressa tal-ilma, li joħroġ meta jintuża 
l-apparat li jiffranka l-ilma ma għandux jaqbeż it-3.0 l/flaxxjatura. 

Ir-reċipjenti tat-tojlit għandhom jippermettu li jintuża apparat li jiffranka 
l-ilma li l-volum ta’ flaxxjatura mnaqqsa tiegħu, indipendentement mill-
pressa tal-ilma, li joħroġ meta jintuża l-apparat li jiffranka l-ilma ma 
jkunx jaqbeż it-3.0 l/flaxxjatura. 

Għal tagħmir ibbażat fuq sensers: 

Kull kontroll tal-ifflaxxjar b’senser għandu jippreveni milli jiġi attivat 
għalxejn u jiżgura li l-flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun 
tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
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rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. Għall-prodotti li għandhom 
kontroll tal-ifflaxxjar b’senser, l-offerent għandu jiddeskrivi fil-qosor il-
miżuri li ttieħdu meta l-prodott kien qed jiġi ddisinjat biex jipprevjeni 
milli s-senser jiġi attivat għalxejn u biex jiżgura li l-flaxxjatura toħroġ 
biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

1.3 Aġġustament tal-volum ta’ flaxxjatura 

Is-sistemi tal-flaxing għandu jkollhom apparat ta’ aġġustament ħalli min 
jinstallahom ikun jista’ jaġġusta l-volumi ta’ flaxxjatura skont il-
kundizzjonijiet lokali tas-sistema tad-drenaġġ. Il-volum ta’ flaxxjatura 
sħiħa, wara li jiġi aġġustat skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni, ma 
għandux jaqbeż is-6 l/flaxxjatura jew 4 l/flaxxjatura jekk is-sett tat-tojlit 
ma jkollux apparat li jiffranka l-ilma, u l-volum ta’ flaxxjatura mnaqqsa 
wara aġġustament, skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni, ma għandux 
jaqbeż it-3 l-/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. 

1.3 Aġġustament tal-volum ta’ flaxxjatura 

Is-sistemi tal-flaxing għandu jkollhom apparat ta’ aġġustament ħalli min 
jinstallahom ikun jista’ jaġġusta l-volumi ta’ flaxxjatura skont il-
kundizzjonijiet lokali tas-sistema tad-drenaġġ. Il-volum ta’ flaxxjatura 
sħiħa, wara li jiġi aġġustat skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni, ma 
għandux jaqbeż is-6 l/flaxxjatura jew 4 l/flaxxjatura jekk is-sett tat-tojlit 
ma jkollux apparat li jiffranka l-ilma, u l-volum ta’ flaxxjatura mnaqqsa 
wara aġġustament, skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni, ma għandux 
jaqbeż it-3 l-/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
ta’ manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. 

 1.4 Il-volum ta’ flaxxjatura medja 

Il-volum ta’ flaxxjatura medja ta' tagħmir tat-tojlits bil-flaxing, meta 
jitqiegħed fis-suq, ikkalkolat billi tiġi segwita metodoloġija stabbilita fl-
Appendiċi 1 għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2013/641/UE), 
m'għandux jaqbeż it-3.5 l/flaxxjatura. Is-settijiet tat-tojlit li joħorġu 
volum ta’ flaxxjatura sħiħa ta' 4.0 litri jew inqas huma eżentati minn dan 
ir-rekwiżit. 
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Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
ta’ manifattur/fornitur li tispeċifika l-volum ikkalkolat ta’ flaxxjatura 
medja (f’l/flaxxjatura) tal-prodott flimkien mar-riżultati tat-testijiet li saru 
skont il-metodoloġija stabbilita fl-Appendiċi 1 għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni (2013/641/UE) jew standards ekwivalenti. L-ittestjar 
għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-
istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

2. Il-prestazzjoni tal-prodott 2. Il-prestazzjoni tal-prodott 

2.1 Ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing 

Is-sistemi tal-flaxing għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-
istandards EN rispettivi mniżżlin fit-Tabella 1. Ir-rekwiżiti għall-kejl tal-
volumi nominali ta’ flaxxjatura sħiħa u mnaqqsa stabbiliti fl-istandards 
EN rilevanti fit-Tabella 1 hawn taħt huma eżentati minn dan il-kriterju. 

Tabella 1. Standards EN dwar ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tat-
tojlits 

Numru Titlu 

EN 14055 Ċisterni tal-flaxing tat-tojlits u l-awrinari 

EN 12541 
Rubinetterija sanitarja – Valvi tal-ifflaxxjar bi 
pressjoni u valvi tal-awrinari li jingħalqu b’mod 
awtomatiku PN 10 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja – Rubinetterija sanitarja li 
tiftaħ u tagħlaq b'mod elettroniku 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-istandards EN rispettivi msemmijin 

2.1 Ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing 

Is-sistemi tal-flaxing għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-
istandards EN rispettivi mniżżlin fit-Tabella 1. Ir-rekwiżiti għall-kejl tal-
volumi nominali ta’ flaxxjatura sħiħa u mnaqqsa stabbiliti fl-istandards 
EN rilevanti fit-Tabella 1 hawn taħt huma eżentati minn dan il-kriterju. 

Tabella 1. Standards EN dwar ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tat-
tojlits 

Numru Titlu 

EN 14055 Ċisterni tal-flaxing tat-tojlits u l-awrinari 

EN 12541 
Rubinetterija sanitarja – Valvi tal-ifflaxxjar bi 
pressjoni u valvi tal-awrinari li jingħalqu b’mod 
awtomatiku PN 10 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja – Rubinetterija sanitarja li 
tiftaħ u tagħlaq b'mod elettroniku 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-istandards EN rispettivi msemmijin 
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hawn fuq jew standards ekwivalenti. hawn fuq jew standards ekwivalenti. 

2.2 Il-prestazzjoni tal-flaxxjatura 

Il-prestazzjoni tal-flaxxjatura tas-settijiet tat-tojlit u r-reċipjenti tat-tojlit 
għandha tkun konformi mar-rekwiżiti tal-istandard EN 997. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li l-prestazzjoni tal-flaxing 
tal-prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istandard EN 997 jew standard 
ekwivalenti 

2.2 Il-prestazzjoni tal-flaxxjatura 

Il-prestazzjoni tal-flaxxjatura tas-settijiet tat-tojlit għandha tkun konformi 
mar-rekwiżiti tal-istandard EN 997 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li l-prestazzjoni tal-flaxing 
tal-prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istandard EN 997 jew standard 
ekwivalenti. 

3. Kemm iservi l-prodott  

It-tagħmir tal-flaxing tat-tojlit għandu jkun kopert b’garanzija ta’ minimu 
ta’ erba’ snin għal tiswija jew bdil. It-termini tal-garanzija għandhom 
ikopru b’mod ċar l-issiġillar għal kontra tnixxijiet u kwalunkwe valv tal-
prodott. Barra minn hekk, l-offerent għandu jiżgura li l-komponenti ta’ 
riżerva oriġinali jew l-ekwivalenti tagħhom ikunu disponibbli għal tal-
inqas għaxar snin mid-data tax-xiri. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal 
awtodikjarazzjoni mill-manifattur li tistipula li l-klawżola ta’ hawn fuq hija 
ssodisfata. 

3. Kemm iservi l-prodott  

It-tagħmir tal-flaxing tat-tojlit għandu jkun kopert b’garanzija ta’ minimu 
ta’ ħames snin għal tiswija jew bdil. It-termini tal-garanzija għandhom 
ikopru b’mod ċar l-issiġillar għal kontra tnixxijiet u kwalunkwe valv tal-
prodott. Barra minn hekk, l-offerent għandu jiżgura li l-komponenti ta’ 
riżerva oriġinali jew l-ekwivalenti tagħhom ikunu disponibbli għal tal-
inqas għaxar snin mid-data tax-xiri. 

 
 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal 
awtodikjarazzjoni mill-manifattur li tistipula li l-klawżola ta’ hawn fuq hija 
ssodisfata. 

4. Struzzjonijiet għall-installazzjoni/informazzjoni għall-utent 

It-tagħmir tal-flaxing tat-tojlit għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja 
b’mod stampat (fuq l-imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li 
takkumpanja l-prodott) u/jew f’format elettroniku: 

− Struzzjonijiet għall-installazzjoni xierqa, inkluża informazzjoni 

4. Struzzjonijiet għall-installazzjoni/informazzjoni għall-utent 

It-tagħmir tal-flaxing tat-tojlit għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja 
b’mod stampat (fuq l-imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li 
takkumpanja l-prodott) u/jew f’format elettroniku: 

− Struzzjonijiet għall-installazzjoni xierqa, inkluża informazzjoni dwar 
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dwar għal-liema klassi(jiet) u/jew tip(i) ġie ttestjat il-prodott, 
informazzjoni dwar il-pressi operattivi speċifiċi li l-prodott huwa 
xieraq għalihom, informazzjoni dwar ma’ liema tipi ta’ sistemi tad-
drenaġġ jista’ jaħdem il-prodott, informazzjoni li tiddeskrivi kif 
taġġusta l-volumi tal-flaxing kif ukoll il-konsegwenzi (eż. f’termini 
ta’ livell ta’ ilma residwu, livell ta’ mili, eċċ.) u, fil-każ ta’ reċipjenti 
tat-tojlit u sistemi tal-flaxing tat-tojlit imqegħdin fis-suq b’mod 
indipendenti, informazzjoni dwar ma’ liema prodotti għandhom 
jingħaqdu biex tinħoloq unità funzjonali sħiħa li tkun effiċjenti fl-
użu tal-ilma; 

− Pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali, b’mod partikolari informazzjoni dwar l-użu xieraq 
tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-konsum tal-ilma tiegħu; 

− Informazzjoni dwar volumi ta’ flaxxjatura sħiħa u mnaqqsa 
f’l/flaxxjatura; 

− Rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni tal-
prodott, inkluża informazzjoni dwar liema komponenti ta’ riżerva 
oriġinali jistgħu jinbidlu, struzzjoni dwar il-bdil ta’ woxers u fittings 
oħrajn jekk il-prodott inixxi, pariri dwar it-tindif, eċċ; 

− Informazzjoni dwar ir-rimi xieraq tal-prodott meta jmur. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq se tiġi ssodisfata.  

għal-liema klassi(jiet) u/jew tip(i) ġie ttestjat il-prodott, informazzjoni 
dwar il-pressi operattivi speċifiċi li l-prodott huwa xieraq għalihom, 
informazzjoni dwar ma’ liema tipi ta’ sistemi tad-drenaġġ jista’ 
jaħdem il-prodott, informazzjoni li tiddeskrivi kif taġġusta l-volumi 
tal-flaxing kif ukoll il-konsegwenzi (eż. f’termini ta’ livell ta’ ilma 
residwu, livell ta’ mili, eċċ.) u, fil-każ ta’ reċipjenti tat-tojlit u sistemi 
tal-flaxing tat-tojlit imqegħdin fis-suq b’mod indipendenti, 
informazzjoni dwar ma’ liema prodotti għandhom jingħaqdu biex 
tinħoloq unità funzjonali sħiħa li tkun effiċjenti fl-użu tal-ilma; 

− Pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali, b’mod partikolari informazzjoni dwar l-użu xieraq 
tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-konsum tal-ilma tiegħu; 

− Informazzjoni dwar volumi ta’ flaxxjatura sħiħa u mnaqqsa 
f’l/flaxxjatura; 

− Rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni tal-
prodott, inkluża informazzjoni dwar liema komponenti ta’ riżerva 
oriġinali jistgħu jinbidlu, struzzjoni dwar il-bdil ta’ woxers u fittings 
oħrajn jekk il-prodott inixxi, pariri dwar it-tindif, eċċ; 

− Informazzjoni dwar ir-rimi xieraq tal-prodott meta jmur. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq se tiġi ssodisfata. 

KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 
Se jingħataw punti għal: Se jingħataw punti għal: 
1. Iffrankar addizzjonali ta’ ilma għall-flaxxjatura sħiħa 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kull 0.5 litru addizzjonali f’ilma 
ffrankat tal-volum ta’ flaxxjatura sħiħa kif speċifikat fil-kriterju 1.1. 

 
 

1. Iffrankar addizzjonali ta’ ilma għall-flaxxjatura medja 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kull 0.1 litru addizzjonali f’ilma 
ffrankat tal-volum ta’ flaxxjatura medja kif speċifikat fil-kriterju 1.4. 
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Verifika: 

Għandhom jiġu ppreżentati r-riżultati tat-test skont il-proċedura tat-test 
li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-ittestjar 
għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-
istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

Verifika: 

Għandhom jiġu ppreżentati r-riżultati tat-test skont il-proċedura tat-test 
li tinsab fl-istandard EN 997 jew standards ekwivalenti. L-ittestjar 
għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-
istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. 

2. Iffrankar addizzjonali ta’ ilma għall-flaxxjatura mnaqqsa 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kull 0.25 litru fi tnaqqis tal-ilma 
addizzjonali tal-volum imnaqqsa tal-flaxxjatura kif speċifikat fil-kriterju 
1.2. 

 
Verifika: 

L-ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. L-ittestjar għandu jsir minn 
laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-istandard ISO EN 17025 
jew ekwivalenti. 

 

3. L-Iġjene 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kontrolli tal-ifflaxxjar bla kuntatt 
(bis-senser) li jipprevenu milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha, inkluża deskrizzjoni qasira tal-miżuri meħudin meta 
tfassal il-prodott biex jevitaw milli dan jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

2. L-Iġjene 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kontrolli tal-ifflaxxjar bla kuntatt 
(bis-senser) li jipprevenu milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha, inkluża deskrizzjoni qasira tal-miżuri meħudin meta 
tfassal il-prodott biex jevitaw milli dan jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 
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3.2 Kriterji ewlenin u komprensivi proposti tal-APE għal tagħmir tal-awrinari 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ tagħmir tal-awrinari effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew 
restawrat 

Xiri ta’ tagħmir tal-awrinari effiċjenti fl-użu tal-ilma għal bini ġdid jew 
restawrat 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

1. Ħila tal-offerent –fil-każ ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni biss 

Meta jkun qed jiġi installat it-tagħmir tal-awrinari, l-offerent għandu juri 
li l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti qed isiru minn persunal 
ikkwalifikat bix-xieraq u b’esperjenza. L-offerent għandu juri b’mod 
partikolari li huwa midħla sew tal-prodotti li se jiġu installati, 
speċjalment fir-rigward ta’ kuntesti ekoloġiċi bħall-aġġustament tal-
volum tal-flaxxjatura. L-offerent għandu jiddeskrivi l-kompożizzjoni u l-
kwalifiki tat-tim li għandu jipprovdi s-servizzi. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista ta’ proġetti paragunabbli li wettaq dan 
l-aħħar (in-numru u l-perjodu ta’ żmien ta’ proġetti li għandhom jiġu 
speċifikati mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta’ eżekuzzjoni 
sodisfaċenti u informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-
persunal. 

1. Ħila tal-offerent –fil-każ ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoni biss 

 Meta jkun qed jiġi installat it-tagħmir tal-awrinari, l-offerent għandu juri 
li l-installazzjoni jew il-bdil tal-prodotti qed isiru minn persunal 
ikkwalifikat bix-xieraq u b’esperjenza. L-offerent għandu juri b’mod 
partikolari li huwa midħla sew tal-prodotti li se jiġu installati, 
speċjalment fir-rigward ta’ kuntesti ekoloġiċi bħall-aġġustament tal-
volum tal-flaxxjatura. L-offerent għandu jiddeskrivi l-kompożizzjoni u l-
kwalifiki tat-tim li għandu jipprovdi s-servizzi. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi lista ta’ proġetti paragunabbli li wettaq dan 
l-aħħar (in-numru u l-perjodu ta’ żmien ta’ proġetti li għandhom jiġu 
speċifikati mill-awtorità kontraenti), ċertifikati ta’ eżekuzzjoni 
sodisfaċenti u informazzjoni dwar il-kwalifiki u l-esperjenza tal-
persunal. 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. L-effiċjenza fl-użu tal-ilma tat-tagħmir tal-awrinari bil-flaxing 1. L-effiċjenza fl-użu tal-ilma tat-tagħmir tal-awrinari bil-flaxing 

1.1 Il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa 

Il-volum nominali ta’ flaxxjatura sħiħa, indipendentement mill-pressa 
tal-ilma, ta’ tagħmir tal-awrinari bil-flaxing, meta jitqiegħed fis-suq, ma 
għandux jaqbeż iż-2.0 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-

1.1 Il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa 

Il-volum nominali ta’ flaxxjatura sħiħa, indipendentement mill-pressa 
tal-ilma, ta’ tagħmir tal-awrinari bil-flaxing, meta jitqiegħed fis-suq, ma 
għandux jaqbeż il-1.0 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
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rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 13407 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. Għall-awrinari bi blokka, il-
volum ta’ flaxxjatura sħiħa jirreferi għall-ilma fflaxxjat minn 60 cm 
wisgħa ta’ ħajt kontinwu. 

rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, għandhom jiġu sottomessi r-riżultati tat-test skont il-proċedura 
tat-test li tinsab fl-istandard EN 13407 jew standards ekwivalenti. L-
ittestjar għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali 
tal-istandard ISO EN 17025 jew ekwivalenti. Għall-awrinari bi blokka, il-
volum ta’ flaxxjatura sħiħa jirreferi għall-ilma fflaxxjat minn 60 cm 
wisgħa ta’ ħajt kontinwu. 

1.2 L-iffrankar tal-ilma 

Is-settijiet ta’ awrinari u s-sistemi tal-flaxing tal-awrinari għandu 
jkollhom kontroll individwali li jifflaxxja skont il-bżonn. Għall-awrinari bi 
blokka b’sistema tal-flaxing, għandu jkun hemm kontroll individwali li 
jifflaxxja skont il-bżonn għal mhux aktar minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt 
sħiħ. 

L-awrinari għandhom jippermettu li jintuża kontroll individwali li jifflaxxja 
skont il-bżonn. Għall-awrinari bi blokka b’sistema tal-flaxing, għandu 
jkun hemm kontroll individwali li jifflaxxja skont il-bżonn għal mhux 
aktar minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt sħiħ. 

 
 
 

 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. 

1.2 L-iffrankar tal-ilma 

Is-settijiet ta’ awrinari u s-sistemi tal-flaxing tal-awrinari għandu 
jkollhom kontroll individwali li jifflaxxja skont il-bżonn. Għall-awrinari bi 
blokka b’sistema tal-flaxing, għandu jkun hemm kontroll individwali li 
jifflaxxja skont il-bżonn għal mhux aktar minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt 
sħiħ. 

L-awrinari għandhom jippermettu li jintuża kontroll individwali li jifflaxxja 
skont il-bżonn. Għall-awrinari bi blokka b’sistema tal-flaxing, għandu 
jkun hemm kontroll individwali li jifflaxxja skont il-bżonn għal mhux 
aktar minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt sħiħ. 

Għal awrinari bis-senser: 

Kwalunkwe kontroll tal-ifflaxxjar b’senser għandu jippreveni milli jiġi 
attivat għalxejn u jiżgura li l-flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun 
tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. Għall-prodotti li għandhom kontroll tal-ifflaxxjar 
b’senser, l-offerent għandu jiddeskrivi fil-qosor x’miżuri ttieħdu meta 
kien qed jiġi ddisinjat il-prodott biex jevitaw milli s-senser jiġi attivat 
għalxejn u biex jiżguraw li l-flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun 
tassew intuża. 

1.3 Aġġustament tal-volum ta’ flaxxjatura 1.3 Aġġustament tal-volum ta’ flaxxjatura 
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Is-sistemi tal-flaxing għandu jkollhom apparat ta’ aġġustament ħalli min 
jinstallahom ikun jista’ jaġġusta l-volumi ta’ flaxxjatura skont il-
kundizzjonijiet lokali tas-sistema tad-drenaġġ. Il-volum ta’ flaxxjatura 
sħiħa wara li jiġi aġġustat skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni 
m’għandux jaqbeż it-2 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. 

Is-sistemi tal-flaxing għandu jkollhom apparat ta’ aġġustament ħalli min 
jinstallahom ikun jista’ jaġġusta l-volumi ta’ flaxxjatura skont il-
kundizzjonijiet lokali tas-sistema tad-drenaġġ. Il-volum ta’ flaxxjatura 
sħiħa wara li jiġi aġġustat skont l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni 
m’għandux jaqbeż it-1 l/flaxxjatura. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha. 

2 Il-Prestazzjoni tal-Prodott 2 Il-Prestazzjoni tal-Prodott 

2.1 Ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tal-awrinari 

Is-sistemi tal-flaxing għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-
istandards EN rispettivi mniżżlin fit-Tabella 2. Ir-rekwiżiti għall-kejl tal-
volum nominali tal-flaxing stabbiliti fl-istandards EN relevanti fit-
Tabella 2 ta’ hawn taħt huma esklużi minn dawn il-kriterju. 

Tabella 2. Standards EN dwar ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tal-
awrinari 

Numru Titlu 

EN 14055 Ċisterni tal-flaxing tat-tojlits u l-awrinari 

EN 12541 
Rubinetterija sanitarja – Valvi tal-ifflaxxjar bi 
pressjoni u valvi tal-awrinari li jingħalqu b’mod 
awtomatiku PN 10 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja – Rubinetterija sanitarja li 
tiftaħ u tagħlaq b'mod elettroniku 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

2.1 Ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tal-awrinari 

Is-sistemi tal-flaxing għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-
istandards EN rispettivi mniżżlin fit-Tabella 2. Ir-rekwiżiti għall-kejl tal-
volum nominali tal-flaxing stabbiliti fl-istandards EN relevanti fit-
Tabella 2 ta’ hawn taħt huma esklużi minn dawn il-kriterju. 

Tabella 2. Standards EN dwar ir-rekwiżiti tas-sistemi tal-flaxing tal-
awrinari 

Numru Titlu 

EN 14055 Ċisterni tal-flaxing tat-tojlits u l-awrinari 

EN 12541 
Rubinetterija sanitarja – Valvi tal-ifflaxxjar bi 
pressjoni u valvi tal-awrinari li jingħalqu b’mod 
awtomatiku PN 10 

EN 15091 Rubinetterija sanitarja – Rubinetterija sanitarja li 
tiftaħ u tagħlaq b'mod elettroniku 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 
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Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-istandards EN rispettivi msemmijin 
hawn fuq jew standards ekwivalenti. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-istandards EN rispettivi msemmijin 
hawn fuq jew standards ekwivalenti. 

2.2 Prestazzjoni tal-flaxing tas-settijiet tal-awrinari u l-awrinari 

Il-prestazzjoni tal-flaxing tas-settijiet tal-awrinari u tal-awrinari għandha 
tkun konformi mar-rekwiżiti tal-istandard EN 13407. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istandard EN 13407 jew standard 
ekwivalenti.  

2.2 Prestazzjoni tal-flaxing tas-settijiet tal-awrinari u l-awrinari 

Il-prestazzjoni tal-flaxing tas-settijiet tal-awrinari u tal-awrinari għandha 
tkun konformi mar-rekwiżiti tal-istandard EN 13407. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li s-sistema tal-flaxing tal-
prodott tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Istandard EN 13407 jew standard 
ekwivalenti.  

2.3 Prestazzjoni tal-awrinari bla ilma 

L-awrinari bla ilma għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti definiti fl-
Appendiċi 2 għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2013/641/UE). 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li l-prodott jikkonforma 
mar-rekwiżiti msemmijin hawn fuq.  

2.3 Prestazzjoni tal-awrinari bla ilma 

L-awrinari bla ilma għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti definiti fl-
Appendiċi 2 għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2013/641/UE). 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkun aċċettat rapport tat-test li juri li l-prodott jikkonforma 
mar-rekwiżiti msemmijin hawn fuq.  

3. Kemm iservi l-prodott 

It-tagħmir tal-flaxing tal-awrinari għandu jkun kopert b’garanzija ta’ 
minimu ta’ erba’ snin għal tiswija jew bdil. It-termini tal-garanzija 
għandhom ikopru b’mod ċar l-issiġillar għal kontra tnixxijiet u 
kwalunkwe valv tal-prodott. Barra minn hekk, l-offerent għandu jiżgura 
li l-komponenti ta’ riżerva oriġinali jew l-ekwivalenti tagħhom ikunu 
disponibbli għal tal-inqas għaxar snin mid-data tax-xiri. 

 

3. Kemm iservi l-prodott 

It-tagħmir tal-flaxing tal-awrinari għandu jkun kopert b’garanzija ta’ 
minimu ta’ ħames snin għal tiswija jew bdil. It-termini tal-garanzija 
għandhom ikopru b’mod ċar l-issiġillar għal kontra tnixxijiet u 
kwalunkwe valv tal-prodott. Barra minn hekk, l-offerent għandu jiżgura 
li l-komponenti ta’ riżerva oriġinali jew l-ekwivalenti tagħhom ikunu 
disponibbli għal tal-inqas għaxar snin mid-data tax-xiri. 

  



 15 

Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal 
awtodikjarazzjoni mill-manifattur li tistipula li l-klawżola ta’ hawn fuq hija 
ssodisfata. 

Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal 
awtodikjarazzjoni mill-manifattur li tistipula li l-klawżola ta’ hawn fuq hija 
ssodisfata. 

4. Bijodegradabbiltà tal-fluwidi u manutenzjoni tal-awrinari bla 
ilma 

L-awrinari bla ilma għandhom jużaw fluwidu bijodegradabbli faċilment 
jew għandhom jaħdmu mingħajr fluwidu għal kollox. Barra minn hekk, 
l-offerent irid jispeċifika l-iskema tal-manutenzjoni meħtieġa għal 
awrinari bla ilma inklużi, jekk relevanti, il-perjodi ta’ żmien għall-bdil tal-
istoċċijiet u jipprovdi lista ta’ fornituri tas-servizzi għall-manutenzjoni 
regolari ta’ dawn il-prodotti. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkunu aċċettati kampjun tal-informazzjoni għall-utent li 
tiddeskrivi l-iskema ta’ manutenzjoni meħtieġa u/jew link għal websajt 
tal-manifattur li fiha din l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tiddeskrivi 
t-teknoloġija użata u, meta jintuża fluwidu, rapport tat-test li juri li l-
fluwidu hu bijodegradabbli faċilment, filwaqt li jiġu segwiti d-definizzjoni 
u l-metodi ta’ ttestjar mogħtija fil-“Gwida dwar l-Applikazzjoni tal-Kriterji 
CLP”2 skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.  

4. Bijodegradabbiltà tal-fluwidi u manutenzjoni tal-awrinari bla 
ilma 

L-awrinari bla ilma għandhom jużaw fluwidu bijodegradabbli faċilment 
jew għandhom jaħdmu mingħajr fluwidu għal kollox. Barra minn hekk, 
l-offerent irid jispeċifika l-iskema tal-manutenzjoni meħtieġa għal 
awrinari bla ilma inklużi, jekk relevanti, il-perjodi ta’ żmien għall-bdil tal-
istoċċijiet u jipprovdi lista ta’ fornituri tas-servizzi għall-manutenzjoni 
regolari ta’ dawn il-prodotti. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Inkella, se jkunu aċċettati kampjun tal-informazzjoni għall-utent li 
tiddeskrivi l-iskema ta’ manutenzjoni meħtieġa u/jew link għal websajt 
tal-manifattur li fiha din l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tiddeskrivi 
t-teknoloġija użata u, meta jintuża fluwidu, rapport tat-test li juri li l-
fluwidu hu bijodegradabbli faċilment, filwaqt li jiġu segwiti d-definizzjoni 
u l-metodi ta’ ttestjar mogħtija fil-“Gwida dwar l-Applikazzjoni tal-Kriterji 
CLP”2 skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.  

5. Struzzjonijiet għall-installazzjoni/informazzjoni għall-utent 

It-tagħmir tal-flaxing tal-awrinali għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja 
b’mod stampat (fuq l-imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li 
takkumpanja l-prodott) u/jew f’format elettroniku: 

- Struzzjonijiet għall-installazzjoni xierqa, inkluża informazzjoni 

5. Struzzjonijiet għall-installazzjoni/informazzjoni għall-utent 

It-tagħmir tal-flaxing tal-awrinar għandu jinkludi l-informazzjoni li ġejja 
b’mod stampat (fuq l-imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li 
takkumpanja l-prodott) u/jew f’format elettroniku: 

- Struzzjonijiet għall-installazzjoni xierqa, inkluża informazzjoni dwar 

                                                      
2 L-aħħar verżjoni disponibbli tal-gwida (Verżjoni 3.0 ta’ Novembru 2012) tista’ tinkiseb mill-websajt tal-ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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dwar għal liema klassi(jiet) u/jew tip(i) ġie ttestjat il-prodott, 
informazzjoni dwar il-pressi operattivi speċifiċi li l-prodott huwa 
adattat għalihom, informazzjoni dwar liema tipi ta’ sistema tad-
drenaġġ jista’ jaħdem bihom il-prodott, informazzjoni li tiddeskrivi 
kif taġġusta l-volum tal-flaxxjatura sħiħa kif ukoll il-konsegwenzi 
(eż. f’termini ta’ livell ta’ ilma residwu, livell ta’ mili, eċċ.) u, fil-każ 
ta’ reċipjenti ta’ awrinari u sistemi tal-flaxing tal-awrinari mqegħdin 
fis-suq b’mod indipendenti, informazzjoni dwar ma’ liema prodotti 
għandhom jingħaqdu biex tinħoloq unità funzjonali sħiħa li tkun 
effiċjenti fl-użu tal-ilma; 

- Pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali, b’mod partikolari informazzjoni dwar l-użu xieraq 
tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-konsum tal-ilma tiegħu; 

- Informazzjoni dwar il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa f’l/flaxxjatura; 

- Rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni tal-
prodott, inklużi pariri dwar il-manutenzjoni u l-użu ta’ prodotti, 
informazzjoni dwar liema komponenti ta’ riżerva jistgħu jinbidlu, 
struzzjoni dwar il-bdil ta’ woxers u fittings oħrajn jekk il-prodott 
inixxi, pariri dwar it-tindif, eċċ; 

- Informazzjoni dwar ir-rimi kif suppost tal-prodott meta jmur. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra jkunu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq se tiġi ssodisfata. 

għal liema klassi(jiet) u/jew tip(i) ġie ttestjat il-prodott, informazzjoni 
dwar il-pressi operattivi speċifiċi li l-prodott huwa adattat għalihom, 
informazzjoni dwar liema tipi ta’ sistema tad-drenaġġ jista’ jaħdem 
bihom il-prodott, informazzjoni li tiddeskrivi kif taġġusta l-volum tal-
flaxxjatura sħiħa kif ukoll il-konsegwenzi (eż. f’termini ta’ livell ta’ 
ilma residwu, livell ta’ mili, eċċ.) u, fil-każ ta’ reċipjenti ta’ awrinari u 
sistemi tal-flaxing tal-awrinari mqegħdin fis-suq b’mod 
indipendenti, informazzjoni dwar ma’ liema prodotti għandhom 
jingħaqdu biex tinħoloq unità funzjonali sħiħa li tkun effiċjenti fl-użu 
tal-ilma; 

- Pariri dwar kif l-użu razzjonali jista’ jnaqqas kemm jista’ jkun l-
impatt ambjentali, b’mod partikolari informazzjoni dwar l-użu xieraq 
tal-prodott biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-konsum tal-ilma tiegħu; 

- Informazzjoni dwar il-volum ta’ flaxxjatura sħiħa f’l/flaxxjatura; 

- Rakkomandazzjonijiet dwar l-użu xieraq u l-manutenzjoni tal-
prodott, inklużi pariri dwar il-manutenzjoni u l-użu tal-prodotti, 
informazzjoni dwar liema komponenti ta’ riżerva jistgħu jinbidlu, 
struzzjoni dwar il-bdil ta’ woxers u fittings oħrajn jekk il-prodott 
inixxi, pariri dwar it-tindif, eċċ; 

- Informazzjoni dwar ir-rimi kif suppost tal-prodott meta jmur. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq se tiġi ssodisfata. 

KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 
Se jingħataw punti għal: Se jingħataw punti għal: 
1. Iffrankar addizzjonali ta’ ilma għall-flaxxjatura sħiħa 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kull 0.25 litru addizzjonali f’ilma 
ffrankat tal-volum ta’ flaxxjatura sħiħa kif speċifikat fil-kriterju 1.1. 

 
Verifika: 

1. Iffrankar addizzjonali ta’ ilma għall-flaxxjatura sħiħa 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kull 0.25 litru addizzjonali f’ilma 
ffrankat tal-volum ta’ flaxxjatura sħiħa kif speċifikat fil-kriterju 1.1. 

 
Verifika: 
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L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-test skont il-proċedura tat-test li 
tinsab fl-istandard EN 13407 jew standards ekwivalenti. L-ittestjar 
għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-
istandard ISO EN 17025 jew l-ekwivalenti. Għall-awrinari bi blokka 
magħmulin minn ħajt kontinwu (eż. awrunari blokki), il-volum ta’ 
flaxxjatura sħiħa jirreferi għall-ilma fflaxxjat minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt 
kontinwu. 

L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-test skont il-proċedura tat-test li 
tinsab fl-istandard EN 13407 jew standards ekwivalenti. L-ittestjar 
għandu jsir minn laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali tal-
istandard ISO EN 17025 jew l-ekwivalenti. Għall-awrinari bi blokka 
magħmulin minn ħajt kontinwu (eż. awrunari blokki), il-volum ta’ 
flaxxjatura sħiħa jirreferi għall-ilma fflaxxjat minn 60 cm wisgħa ta’ ħajt 
kontinwu. 

2. L-Iġjene 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kontrolli tal-ifflaxxjar bla kuntatt 
(bis-senser) li jipprevenu milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha, inkluża deskrizzjoni qasira tal-miżuri meħudin meta 
tfassal il-prodott biex jevitaw milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

2. L-Iġjene 

Se jingħataw punti addizzjonali għal kontrolli tal-ifflaxxjar bla kuntatt 
(bis-senser) li jipprevenu milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

 
Verifika: 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu konformi. 

Mezzi ta’ prova xierqa oħra sejrin jiġu aċċettati wkoll, eż. dikjarazzjoni 
tal-manifattur/fornitur li tispeċifika t-tip ta’ soluzzjoni użata u l-parametri 
tekniċi tagħha, inkluża deskrizzjoni qasira tal-miżuri meħudin meta 
tfassal il-prodott biex jevitaw milli jiġi attivat għalxejn u jiżguraw li l-
flaxxjatura toħroġ biss wara li l-prodott ikun tassew intuża. 

 

4. NOTI TA’ SPJEGAZZJONI 
Meta jixtru tagħmir tat-tojlits jew tal-awrinari bil-flaxing, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu kuntratti separati (li jkopru, pereżempju d-disinn, il-
provvista ta’ tagħmir u l-installazzjoni) lil kuntratturi differenti. Għalhekk, f’dawn il-każijiet kuntratturi differenti jistgħu jkunu responsabbli biex 
jiżguraw li jitħarsu kriterji differenti. 

Għandu jkun żgurat li l-informazzjoni għall-utent tgħaddi lill-persuna xierqa wara li jitlestew ix-xogħlijiet ta’ installazzjoni (flimkien ma’ link għall-
informazzjoni fuq il-websajt tal-manifatturi). 

It-tagħmir tat-tojlits u tal-awrinari bil-flaxing jeħtieġ manutenzjoni xierqa biex ikun żgurat il-funzjonament xieraq tas-sistema. Maż-żmien, ċerti 
elementi jaf jitilfu l-karatteristiċi meħtieġa tagħhom, eż. siġilli ma jiżgurawx ilqugħ tajjeb għal tnixxijiet u jaf ikollhom bżonn jinbidlu. Għalhekk, il-
kontroll tal-qagħda tat-tagħmir tat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing u t-tibdil tal-elementi użati għandu jsir skont programm skedat. 

Għal tagħmir tat-tojlits bil-flaxing, ta’ min jinnota li l-kriterju ewlieni għas-selettività meta jintużaw kriterji komprensivi huwa l-volum ta’ flaxxjatura 
medja stipulat fl-"Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi – 1.4” (ir-rekwiżiti tal-volum nominali ta’ flaxxjatura sħiħa u mnaqqsa, stipulati rispettivament f’1.1 u 1.2, 
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għandhom jitqiesu bħala salvagwardja); meta jintużaw kriterji ewlenin, kriterji tal-għoti dwar iffrankar addizzjonali tal-ilma għall-flaxxjatura sħiħa 
(stipulati fil-“kriterji tal-Għoti – 1”) u ffrankar addizzjonali tal-ilma għall-flaxxjatura mnaqqsa (stipulati fil-“kriterji tal-Għoti – 2”) jistgħu jgħinu biex 
tinkiseb selettività aħjar b’iktar ilma ffrankat. 

Rigward tagħmir tat-tojlit awrinali, ta’ min jinnota li l-kriterju ewlieni għas-selettività huwa l-volum nominali tal-flaxxjatura stipulat fl-
“Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi – 1.1” għall-kriterji ewlenin jew komprensivi. Il-kriterji tal-għoti dwar iffrankar addizzjonali tal-ilma għall-flaxxjatura 
(stipulati fil-“kriterji tal-Għoti – 1”) jistgħu jgħinu sabiex tinkiseb selettività aħjar b’iktar ilma ffrankat. 

Qabel ma jiġi applikat xi kriterju tal-għoti, l-ewwel iridu jiġu vverifikati l-ħtiġijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali/lokali biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt 
bejn ir-rekwiżiti legali u l-kriterji tal-għoti proposti. 

F’bini fejn it-tagħmir tat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing ma jintużax għal perjodi twal ta’ żmien, l-akkwirenti jistgħu jinkludu għal raġunijiet iġeniċi 
rekwiżiti dwar l-attivazzjoni tal-flaxing biex ma jistaġnax, jiġifieri flaxxjar b’intervalli regolari (eż. darba kuljum, darba fil-ġimgħa) tat-tagħmir mhux 
użat. 

 
 
5. Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) 
Il-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) jinkludi l-kost totali tal-prodott tul il-ħajja tiegħu inklużi l-ippjanar, id-disinn, ix-xiri u l-kost tal-appoġġ u kull kost ieħor 
direttament attribwibbli għas-sjieda jew l-użu tal-prodott. 

F’bini mhux domestiku, l-użu tal-ilma għal tojlit b’żewġ settings tal-flaxing ta’ 6/4l jikkontribwixxi għal iktar minn 80% tal-LCC totali. Għalhekk huwa 
konkluż li wara li jitqies il-konsum tal-ilma tal-prodott, id-deċiżjonijiet dwar l-akkwist pubbliku jwasslu għall-iktar riżultati favorevoli għall-ambjent u l-
ekonomija. 

Għal skop illustrattiv, fil-Figura 1 qed tiġi preżentata serje ta’ skemi tal-flaxing dejjem iktar effiċjenti għal sett tat-tojlit mhux domestiku biex jintwera 
l-impatt assoċjat fuq l-LCC 
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Figura 1: LCC għal settijiet differenti tat-tojlit (f’€2011) 

 
Kif jista’ jidher mill-Figura 1, l-LCC totali għal sett tat-tojlit mhux domestiku jonqos b’mod sinifikanti meta ssir bidla mit-tojlit b’setting wieħed tal-
flaxing ta’ 6 l għall-iktar tojlit effiċjenti b’żewġ settings tal-flaxing ta’ 3.5/2 l, bil-flus iffrankati jirriżultaw esklussivament minn konsum inqas ta’ ilma. 
Pereżempju, l-LCC totali ta’ tojlit b’żewġ settings tal-flaxing ta’ 3.5/2 l (madwar 1,500€ fi prezzijiet tal-2011) huwa ftit inqas minn nofs l-LCC totali ta’ 
tojlit b’setting wieħed tal-flaxing ta’ 6 l (iktar minn 3,100 €). F’dak l-eżempju, il-kontribut tal-kostijiet tal-ilma għall-LCC totali jonqos minn minn 86% 
(tojlit ta’ 6 l) għal 70% (tojlit ta’ 3.5/2 l). 
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