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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט וחוקי  מדינת , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 .הוראת הדין היא שקובעת, ישראל 

ותהליך הייצור של המוצר לא  להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

 .יפגע באדם ובעובדים

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.3

 .המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו  .1.4

 

 חלות .2

  .ניקוי קרקעותכאלה המשמשים לכולל , ניםשומ הסרתחומרי ניקוי וממפרט זה מגדיר את הדרישות  .2.1

  :לא נכללים במפרט זה .2.2

 .חלודה ודבקים, םחומרי איטו, צבע: חומרים שמטרתם הסרה של חומרים כגון .2.2.1

, או ניקיון של רכיבים הידראוליים, (בתהליכי אלקטרוליזה)חומרים המיועדים לציפוי משטחים  .2.2.2

 .חומרים רפואיים וחומרים בתעשיית האופטיקה

  .לריכוזים סופיים מוצהרים של המוצר מפרט זה מתייחס, אלא אם נכתב אחרת .2.3

 

 הגדרות .3

 אין

 

 דרישות .4

4.1.  LD50 ג"ק/ג"מ 5,000-מ גבוה של המוצר יהיה בבליעה. 

4.2. LD50  (.4000בקנדי )ג  "ק/ג"מ 2,000 -מ גבוהבמגע עורי של המוצר יהיה 

4.3. LC50  ליטר בהתייחס לערפל/ג"מ 500מ בהתייחס לאדים או לגז או "חל 20,000-מ גבוהבשאיפה יהיה ,

 .אבק או עשן

 Carcinogenic to) 1גים וויהמסווגים  בסלא יכילו חומרים או תכשירים חומרים לניקוי והסרת שומנים  .4.4

humans ) ,2a (Probably carcinogenic to humans)   2אוb ((Possibly carcinogenic to humans , 

 לחומרים תמשרדי-הבין המומחים וועדתאו מסווגים כמסרטנים וטרטוגניים על ידי , IARCי "עפ

 .וטרטוגניים מוטגניים , מסרטנים
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 .11-ונמוך מ 2.5-יהיה  גבוה מ והסרת שומנים חומרים לניקויערך ההגבה של  .4.5

  .מעלות צלזיוס 61-תהיה גבוהה מ חומרים לניקוי והסרת שומניםנקודת ההבזקה של  .4.6

 (. משקלי 3%) ליטרגרם ל 30על  תעלהלא , מוצרבאורגנים נדיפים  תכולת חומרים .4.7

 . שווה לאפסODP) )ן  פוטנציאל פגיעה באוזויהיו בעלי  חומרים לניקוי והסרת שומניםכל מרכיבי  .4.8

:  חומרים לניקוי והסרת שומנים לא יכילו חומרים או תכשירים הנושאים את משפטי הסיכון שלהלן .4.9

R40 - מסרטנת השפעהל עדות מוגבלת. 

R45 -  סרטןל עלול לגרום. 

R46 -  תורשתי גנטי לנזק עלול לגרום. 

R49 -  שאיפהב לסרטן עלול לגרום. 

R50  - החיים במים םליצורי מאוד רעיל. 

R51 -  החיים במים ליצורים רעיל. 

 - R52 החיים במים ליצורים מזיק. 

R53 -  השפעות שליליות ארוכות טווח  ותופעות לוואי לסביבה הימית עלול לגרום. 

R60  - בפוריות םעלול לפגו. 

R61  - עובר אדםל עלול להזיק. 

R62  - תיתכן פגיעה בפוריות. 

R63  - ייתכן נזק לעובר אדם. 

 

 בדרישת מינימום דויעמ)ביולוגית בתנאים ארוביים  יםפריק ויהי חומרים לניקוי והסרת שומנים .4.10

 70%פריקות של   או, (DOC)ים מומס יםאורגנת חומרים על ריכוז תכולפריקות בהתבסס  80%  :של 

 .יום 28 במהלך נוצר ה  CO2מחישוב תיאורטי של מקסימום

 :ולא יכיל י והסרת שומניםחומרים לניקו .4.11

 .ם או ארומטייםהלוגניממיסים   .4.11.1

 .אתילן גליקול-אתרים של אתילן גליקול או של די .4.11.2

 .פטלאטים .4.11.3

 .כספית וכרום שש ערכי, קדמיום, עופרת .4.11.4

 .אמוניום רבעוני אמוניה ותרכובות  אמוניום לרבות .4.11.5

 .היפוכלוריט –סודיום או קלציום  .4.11.6
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כולל מלחי נתרן ופוטסיום , (Phosphates and phosphonates)טים אנוטים ופוספאפוספ .4.11.7

 .(אמריקאי) משקלי מתוך כלל הזרחן במוצר 0.5% -ברמה גבוהה מ

 

 אריזת המוצר .4.12

 חומרים שפוטנציאל הפגיעה באוזון שלהם, כל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור .4.12.1

 ( (ODPמתכות כבדותלא יכילו שווה לאפס ו. 

 .יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים הלוגנים אחרים אאריזות המכילות פלסטיק ל .4.12.2

ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה , במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למיחזור .4.12.3

 .ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא

או יספק למשתמש הוראות , סילוקהיצרן יאסוף אליו מוצרים לא בשימוש לצורך מחזור או  .4.13

  .המוצר סילוקדויקות למחזור או מ

 

 

 שיטות בדיקה .5

במידה ולא קיימת  .י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש"יעשו ע, הנדרשות במפרט זה, כל הבדיקות .5.1

 .יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו, מעבדה כזו

תקנים , ENתקני ,  ISOתקני : האלהשפורסמו באחד מהמקורות , הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .5.2

 AWWA , ASTM  NSF , ,EPA ,APHA standards :מסמכי  ,של מכוני תקינה לאומיים

methods, FCCו-  KIWA. 

 

  מסמכים ישימים .6

6.1. Ecologo -  CCD 146: Hard Surface Cleaners August, 2011. 

6.2. GS-34 - GREEN SEAL™ STANDARD FOR CLEANING AND DEGREASING AGENTS, 

SECOND EDITION, SEPTEMBER 1, 2011. 

 נספחים .7

 אין

 

 וצריםיזכויות 

ללא רשות מראש ובכתב ממכון , מפרט זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם , אין לצלם

 .התקנים הישראלי

 


