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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה. 9001במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.3

 עמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.המוצר י .1.4

 

 חלות .2

, לכל מטרה" כלליים ניקוימוצרי קבוצת המוצרים "מפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

על ניקוי המיועדים למתקנים סניטרים ומוצרי  לרבות לניקיון ביתי ולניקיון מקצועי

 הבאות: הקבוצה-יתת פי

צפות, תקרות, חלונות ר לניקיוןהכולל דטרגנטים  שימושי-רבניקוי מוצר  .2.1.1

 מדוללים במים לפני שימוש. הומשטחים מקובעים אחרים, המומסים או 

 ושאינמדולל במים לפני שימוש או אשר חלונות המיועד לניקוי ניקוי  מוצר .2.1.2

 . מדוללים

 .לכלי אוכלנוזל הברקה  .2.1.3

מתקנים סניטרים הכולל דטרגנטים המיועדים להסרה שגרתית לניקוי  מוצר .2.1.4

חדרי כביסה,  כגון: של לכלוך ו/או משקעים במתקנים סניטריםכולל הברקה, 

 אמבטיות, מקלחות, אסלות ומטבחים. 

 הבאים: המוצריםבקבוצה זו לא יכללו  .2.1.4.1

 המשמש אוטומטית עם הורדת המים באסלה ניקוי מוצר. 

  לשימוש בתוך מיכל המים של האסלה )הניאגרה(.ניקוי מוצר 

  בלבד נט )אבנית(קרבו-הסרת קלציוםהמשמש לניקוי מוצר. 

 חיטוי.ניקוי המשמש ל מוצר 

לניקוי תנורים, מוצרים  כגוןקיון ספציפי יותר, ימוצרים לנ :לא נכללים במפרט זה .2.2

 .דומהקיון לביוב וכינ מוצריפוליש, 

 הגדרות .3

 פירוק חומר באמצעות חיידקים.פריקות ביולוגית, כלומר  – ביודגרדציה .3.1

 חומר פעיל שטח. – חפ"ש .3.2

 חומר כימי הרעיל לתאים חיים וגורם להרס התאים. – חומר ביוצידי .3.3
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 דרישות  .4

 תכולת מים .4.1

 :כדלקמןערכי סף יהיו לפי סוג מוצר הניקוי 

 ערך סף סוג מוצר ניקוי

 (w/wמים ) 95%עד  מוצרי ניקוי לכל מטרה

 (w/wמים ) 95%עד  מוצרי ניקוי לחלונות

 (w/wמים ) 90%עד  מוצרי ניקוי למתקנים סניטרים

   ניתן  שערך הסף יהיה גבוה מהרשום בטבלה לעיל ובתנאי שיעמוד בבדיקת יעילות למוצר     

 .ECO Labelעל פי שיטות בדיקה מקובלות ב     

 

 (toxicity to aquatic organismsרעילות לאורגניזמים מימיים ) 4.2

 :יהיו לפי סוג מוצר הניקוי כדלקמן ערכי סף  4.2.1

 סוג מוצר ניקוי
                      ערך סף

 

RTU – Ready to use  

 ( /100g product ) 

Undiluted 

( /func. unit ) 

 מוצרי ניקוי לכל מטרה 
  

 מוצרי ניקוי למטבח
  

מוצרי ניקוי למתקנים 

 סניטרים
  

 מוצרי ניקוי לחלונות
  

 אופן חישוב:   4.2.2

 ב לפי הנוסחה הבאה:( מחושב עבור כל רכיtoxCDVנפח מיהול רעילות קריטי )

1000*
)(

)(*)(
)(

iTFchronic
iDFiweight

iingredient
tox

CDV 
 

 Weight(i) – ( או ל5.3.1משקל הרכיב בגרם ליחידה פונקציונאלית )- 

 (.5.3.2גרם מוצר ) 100

 DF(i) –.פקטור הדגרדציה 

 TFchronic – ( פקטור טוקסיות של הרכיבmg/lit.) 
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 DF,TF  נתונים בטבלהDetergent ingredient database(DID)  בחלק

A  המופיע בנספחA במידה והרכיב לא נמצא בטבלה, יש להעריך את .

 .Bחלק  DID-הערכים לפי הגישה המפורטת ב

 של מוצר סופי. toxCDVל כל רכיב מהווה את ערך ש toxDV סכום

 של חפ"ש( aerobic biodegradability) ביודגרדציה אירובית 4.3

 חפ"ש במוצר יהיו פריקים ביולוגית אירובית. 4.3.1

חלק , DIDכל רכיב יופיע בטבלת : יוצג לבדיקהש כרכיב במוצר המשמ חפ"ש  4.3.2

A , חיידקים אירוביים )מצוין  על ידיהמציינת האם החומר פריק ביולוגית

 בעמודה הרלוונטית(.  Rבאות 

שלא כלולים בטבלה, יש להציג הוכחה ממחקרים, תוצאות  עבור רכיבים 4.3.3

יטת בדיקה מפורטת בדיקות או מקורות אחרים שאכן המוצר עצמו פריק. ש

 .EC 648/2004 -ב

הבדיקות המוגדרות בסעיף  5 -בדיקת רמת הביודגרדציה תתבצע לפי אחת מ 4.3.4

 ימים. 28תוך  60%ותגיע לערך של לפחות  4.3.6

בהתבסס על התכונות הפיסיקליות של החפ"ש, בדיקת רמת הביודגרדציה  4.3.5

ותגיע  4.3.7האירובית תתבצע לפי אחת משיטות הבדיקה המופיעות בסעיף 

 ימים. 28תוך  70%לערך של לפחות 

הבדיקות הבאות  5 -חפ"ש יחשב כעומד בקריטריון אם התוצאה לפי אחת מ 4.3.6

 ימים: 28תוך  60%היא לפחות 

  CO2 headspace test (OECD 310), 

  Carbon dioxide (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; Directive 

67/548/EEC Annex V.C.4-C), 

  Closed Bottle test (OECD 301D; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-E), 

  Manometric Respirometry (OECD 301F; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D),  

 MITI (I) test (OECD 301C; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-F), 

 המקבילים להם.   ISO, לפי תקנילחלופיןאו 

תבסס על התכונות הפיסיקליות של החפ"ש רמת הביודגרדציה האירובית בה 4.3.7

 28תוך  70%תגיע לערך של לפחות  לעיל ותלפי אחת משיטות הבדיקה המופיע

 ימים:

 Dissolved Organic Carbon DOC Die-Away (OECD 301A; Directive 67/548/EEC 

Annex V.C.4-A), 
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 Modified OECD Screening DOC Die-Away (OECD 301E; Directive 67/548/EEC 

Annex V.C.4-B), 

 מקבילים.  ISOלפי תקני לחלופין, או 

מסווג כמזיק ה ( של חפ"שanaerobic biodegradabilityביודגרדציה אנאירובית ) 4.4

   .H412או  H400: 1272/2008לסביבה עם משפטי סיכון לפי הרגולציה 

 ים.יאנאירוב פריק בתנאיםכל חפ"ש יהיה  4.4.1

תנאים בפורק החומר ימ 60%פ"ש יחשב פריק אנאירובית אם לפחות ח 4.4.2

 .אנאירובים

חלק  DIDכל רכיב יופיע בטבלת : מוצר יוצג לבדיקהב רכיבחפ"ש המשמש כ 4.4.3

A  רובים )מצוין יחיידקים אנא על ידיפריק ביולוגית החפ"ש המציינת האם

 בעמודה הרלוונטית(.  Yבאות 

ש להציג הוכחה ממחקרים, תוצאות עבור חומרים שלא כלולים בטבלה, י 4.4.4

 בדיקות או מקורות אחרים שאכן החומר פריק. 

 

 

 שיטת הבדיקה: 4.4.5

 OECD 311, 

 ISO 11734, 

 ECETOC No. 28 (June 1988), 

 . מקבילה מתאימהכל בדיקה או 

 חומרים או תהליכי עיבוד מסוכנים 4.5

  פורמולציה.המ כחלק  לא יהיולעיל הרכיבים המפורטים        4.5.1

— Atranol, 

 — Chloroatranol,  

— Diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), Formaldehyde and its releasers (e.g. 2-bromo-2-

nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, sodium hydroxyl methyl glycinate, 

diazolidinylurea) with the exception of impurities of formaldehyde in surfactants based on polyalkoxy 

chemistry up to a concentration of 0,010 % weight by weight in the ingoing substance,  

— Glutaraldehyde,  

— Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC),  

— Microplastics,  

— Nanosilver,  

— Phosphates,  
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— Perfluorinated alkylates,  

— Quaternary ammonium salts not readily biodegradable 

— Reactive chlorine compounds,  

— Rhodamine B,  

— Triclosan,  

— 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate,  

— Aromatic hydrocarbons,  

— Halogenated hydrocarbons. 

, את המשמרים הבאים בריכוז גבוהה מהריכוז של המוצר לק מהפורמולהאין להוסיף כח

 המקסימלי המסומן בטבלה כדלקמן: 

 ריכוז מקסימלי בפורמולציה שם המשמר

 ]אחוז משקלי[

CMIT/MIT  0.0015% 

BENZISOTHIAZOLINONE 0.005% 

2-methyl-2H-isothiazol-3-one 0.005% 

 

 משקלית מהמוצר הסופי 0.01%העולה על חומר כל לציה כחלק מהפורמואין להוסיף   4.5.2 

 מטההמופיעים  (GHS H-statements( או הצהרת הסכנות )R-phrasesהמסווג במשפטי הסיכון )ו

 H317   ,334H,אנזימים בעלי סיכון   H412או    H400למעט חפ"ש בעל סיכון , או שילובים שלהם

 : 351Hעם סיכון מוגמרמהמוצר המשקלי  0.2%בריכוז קטן מ   NTA או

משפט סיכון לפי 
 2302ת"י 

סיכון  הצהרת גורם
 הגדרת סיכון GHSלפי 

R 40 H 351 עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 
R 45 H 350 עלול לגרום סרטן 
R 46 H 340 עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 
R 49 H 350 i עלול לגרום סרטן בשאיפה 
R 50 H 400 ים במיםרעיל מאד ליצורים החי 
R 51 H 411 רעיל ליצורים החיים במים 
R 52 H 412 מזיק ליצורים החיים במים 

R 53 H 413  עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח
 לסביבה מימית

R 54 רעיל לצומח אין מקביל 
R 55 רעיל לחי אין מקביל 
R 56 רעיל ליצורים החיים בקרקע אין מקביל 

R 58 ל לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח עלו מקביל אין
 לסביבה

R 59 H 420 מסוכן לשכבת האוזון 
R 60 H 360 עלול לפגום בפוריות 

R 61 H 360 D עלול להזיק לעובר אדם 
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R 62 H 361 f תתכן פגיעה בפוריות 
R 63 H 361d ייתכן נזק לעובר אדם 

                                              

 הגדרת סיכון GHSסיכון לפי  צהרת גורםה

 

H300 בבליעה קטלני. 

H301 .רעיל בבליעה 

H310 העור עם במגע קטלני. 

H311 העור עם במגע רעיל. 

H330 בשאיפה קטלני. 

H331 בשאיפה רעיל. 

H304 אוויר  לנתיבי ובחדירה בבליעה קטלני להיות עלול. 

EUH070 העיניים עם במגע רעיל. 

H370 

האיברים  כל את ציין או > לאיברים נזק גורם
 אופן החשיפה את ציין > < ידועים הם אם ,המושפעים

 אינם חשיפה אחרים נתיבי כי סופי באופן הוכח אם
 .< זו לסכנה גורמים

H371 

 כל האיברים את ציין או > לאיברים נזק לגרום עלול
 החשיפה אופן ציין את > < ידועים הם אם ,המושפעים

 אינם אחרים נתיבי חשיפה כי סופי באופן וכחה אם
 .< זו לסכנה גורמים

H372 

האיברים  כל את ציין או > לאיברים נזק גורם
 או חשיפה ממושכת עקב < ידועים הם אם ,המושפעים

 באופן הוכח אם אופן החשיפה את ציין > חוזרת חשיפה
 חשיפה נתיבי כי סופי

 .< זו לסכנה גורמים אינם אחרים

H373 

 כל האיברים את ציין או > לאיברים נזק לגרום עלול
 או ממושכת עקב חשיפה < ידועים הם אם ,המושפעים

 כי סופי באופן הוכח אם ,אופן החשיפה את ציין > חוזרת
 .< זו לסכנה גורמים אינם חשיפה אחרים נתיבי

H317 1A בעור אלרגית לתגובה לגרום עלול. 

H317 1B בעור יתאלרג לתגובה לגרום עלול. 

H334 1A 
 או אלרגיה לתסמיני לגרום עלול ,בשאיפה

 .נשימה לקשיי או ,קצרת

H334 1B 
 או אלרגיה לתסמיני לגרום עלול ,בשאיפה

 .נשימה לקשיי או ,קצרת

H341 
 אם אופן החשיפה את ציין> גנטיים לפגמים כגורם חשוד
 גורמים אינם חשיפה אחרים נתיבי כי סופי באופן הוכח

 .<וז לסכנה

H360f 

 ציין השפעה> אדם בעובר או בפוריות לפגוע עלול
 אופן ציין את><,כזו השפעה ידועה אם ספציפית
 אחרים חשיפה כי נתיבי סופי באופן הוכח אם ,החשיפה

 .<זו לסכנה גורמים אינם

H360FD 

 ציין השפעה> אדם בעובר או בפוריות לפגוע עלול
 אופן ציין את><,כזו השפעה ידועה אם ספציפית
 אחרים חשיפה כי נתיבי סופי באופן הוכח אם ,החשיפה

 .<זו לסכנה גורמים אינם
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H361fd 

 ציין השפעה> אדם בעובר או בפוריות כפוגע חשוד
 אופן את ציין > < ,כזו השפעה ידועה אם ספציפית
 אחרים חשיפה כי נתיבי סופי באופן הוכח אם החשיפה

 .< זו לסכנה גורמים אינם

H360Fd 

 ציין השפעה> אדם בעובר או בפוריות לפגוע לעלו
 אופן ציין את><,כזו השפעה ידועה אם ספציפית
 אחרים חשיפה כי נתיבי סופי באופן הוכח אם ,החשיפה

 .<זו לסכנה גורמים אינם

H360Df 

 ציין השפעה> אדם בעובר או בפוריות לפגוע עלול
 אופן ציין את><,כזו השפעה ידועה אם ספציפית
 אחרים חשיפה כי נתיבי סופי באופן הוכח אם ,החשיפה

 .<זו לסכנה גורמים אינם
H362 אם מחלב הניזונים לתינוקות להזיק עלול. 

H410 ממושכות השפעות עם במים לחי מאוד רעיל. 

H420 
 האוזון  הרס ידי על ולסביבה הציבור לבריאות מזיק

 .העליונה באטמוספרה
 

 

  (Biocidesתכולת חומרי שימור ) 4.6

בלבד. במינון מתאים על מנת לשמר את המוצר המוצר יכלול ביוצידים  4.6.1

 העשויים להיות בעלי תכונה ביוצידית.  חפ"שעל  הלא חלדרישה זו 

 רביוצידים בתהליך העיבוד או כחלק מהפורמולציה המסווגים בתו 

  R50-53/  H400+413 H 

  R51-53   /H413+H411 

מותרים רק  EC , 1272/2008/1999/45ה או דירקטיב EEC/67/548"פ דירקטיבה    

 (.bioaccumulative)בגוף  ם בעלי פוטנציאל אגירההם אינבתנאי ש

 owog KL (log octanol/water partition >3.0ביוציד יחשב לכזה אם:  4.6.2

coefficient.) 

 .EEC/76/768ריכוז ביוציד לא יעלה על המותר ע"פ דירקטיבה  4.6.3

וצר בעל בכל תקשורת אחרת כי המ חל איסור על הצהרה על האריזה או 4.6.4

 פעילות אנטימיקרוביאלית.

  (Dyes or Colouring agentsחומרי צבע ) 4.7

המיועדת  EEC/76/768ע"פ דירקטיבה  קבילכל חומר צבע במוצר חייב להיות  4.7.1

צבעים המיועדת ל EEC/94/36דירקטיבה  פם, או ע"יים קוסמטילמוצר

 :סיכוןמשפטי המסווגים בש רכיבים יכיללא לחלופין לשימוש במזון, או 

 R50-53/  H400+413 H 

  R51-53   /H413+H411 

 . 1272/2008ורגולציה  EEC/67/548 בהתאם לדירקטיבה 
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  (Fragrancesחומרי ניחוח ) 4.8

 ארגוןבהתאם ליצור היכל חומרי הריח המוספים למוצר חייבים לעמוד בתנאי  4.8.1

International Fragrance Association (IFRA) :ראה( www.ifraorg.org). 

  (Sensitising substancesחומרים גורמי רגישויות ) 4.9

 , H400 , H410/1/2 עם המשפטים הבאים: לא יסווג ברמת סיכוןהסופי המוצר 

H340/1 , H350/1   H360/1/2 , H371/2 , H334 , H317 , H300/1/2   ,H300 ,

H301 

  (VOC's-  volatile organic compoundsתרכובות אורגניות נדיפות ) 4.10

תרכובות אורגניות נדיפות בעלות נקודת  גרם לליטר  30-המוצר לא יכיל יותר מ 

גרם לליטר  למוצרי ניקוי מטבח  60למוצרים לכל מטרה,  c0150 -רתיחה נמוכה מ

 .גרם לליטר למוצרי לניקוי חלונות 100ומתקנים סניטרים, 

 (Phosphorusתכולת זרחן ) 4.11

 (Pזרחן ) תכולת ניקוי מוצרסוג 

 P<0.02g/func unit   מוצרי ניקוי לכל מטרה

 P<1.0g/100g product   מוצרי ניקוי למתקנים סניטרים

 לא יכילו זרחן מוצרי ניקוי לחלונות

 

במוצר תחושב ליחידת מוצר  elemental phosphorusהתכולה הכוללת של  4.11.1

 גרם מוצר.  100-( או ל 5.1.2פונקציונלית )סעיף 

 וצראריזות מ 4.12

 היצרן יתייחס אך ורק לדרישות הרלבנטיות לאריזות מוצריו.

במידה וקיימות אריזות מתכת, הן לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית  4.12.1

וכרום שש ערכי. זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם 

)משקל יבש(  0.01%במהלך ייצור אריזת המתכת של המוצר, לא יעלה על 

 ות הכבדות שהוזכרו לעיל.לסה"כ המתכ

אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים  4.12.2

 המכילים הלוגנים אחרים.

 (.ODP=0אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון ) 4.12.3

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור,  4.12.4

מכשיר כל ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש ב

 שהוא.

מחומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן  90%לפחות  4.12.5

 למחזרם בארץ, בחברות מאושרות.
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יש להדגים שבאריזות השונות של המוצר )נייר, קרטון, פלסטיק, עץ( יש  4.12.6

 אחוז מסוים של חומרים ממוחזרים או מושבים.

 

 בדיקה שיטות 5

ל ידי מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש. ע יבוצעוכל הבדיקות הנדרשות במפרט זה  5.2

במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג  יבוצעובמידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות 

 בדיקות אלו.

,  ISOשפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות 5.3

, ASTM NSF ,AWWA, תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי: ENתקני 

EPA ,FCC, APHA standards methodsו ,- KIWA. 

 ליות:איחידות פונקציונ 5.4

היא הפונקציונאלית היחידה  ניקוי המומסים או מדוללים לפני שימושלמוצרי  5.4.1

  .אחד של מים ליטרל ן ביחסמומלץ על ידי היצרכפי שמינון בגרם של מוצר ה

 .פונקציונאליתאין הגדרה ליחידה  האחריםניקוי למוצרי  5.4.2

 

 כים ישימיםמסמ 6

6.2 2001/523/EC –  כוללת טבלתDID – Detergents Ingredient Database. 

 .חומרים ותכשירים מסוכנים -, על חלקיו 2302ת"י  6.3

6.4 EC 648/2004 

6.5 OECD 301B; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-C 

6.6 OECD 301D; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-E 

6.7 OECD 301F; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D 

6.8 OECD 301C; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-F 

6.9 OECD 310 

6.10 OECD 301A; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-A  

6.11 OECD 301E; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-B  

6.12 OECD 311 

6.13 ISO 11734 

6.14  ECETOC No. 28 (June 1988) 

6.15 67/548/EEC 

6.16 1999/45/EC 

6.17 76/768/EEC 

6.18 94/36/EEC 
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6.19 ISO 14025 

6.20 (EC) No. 648/2004 of the European Parliament 

 

  נספחים 7

 זכויות יוצרים

ללא רשות  בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, אין לצלם, להעתיק או לפרסם,© 

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


