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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .הסביבה להענקת תו ירוקהגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.2

 .או מערכת איכות דומה 8001:2009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.2

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.1

 

  חלות .2

דרישות לתכולה ממוחזרת של צבע לטקס לצביעת משטחים מגדיר את המפרט זה  .2.1

פנימיים או חיצוניים. לצורך עניינו של המפרט, תכולה ממוחזרת של צבעי לטקס 

 עיבוד מחדש )המכונה גם 'ייצור מחדש"(. -נקבעת משתי שיטות נפרדות: גיבוש ו

גימור שקופים, צבעים הנמכרים חומרי כתמים,  מסירימפרט זה  לא נכללים ב .2.2

 שמן. -במיכלי תרסיס או צבעים מבוססי

 

 הגדרות .3

 
פחמנית אחת או -6תרכובות פחמימנים המכילות טבעת בנזן  תרכובות ארומטיות  .2.1

 יותר במבנה המולקולרי שלהן. 

מנפחם צבע שלאחר צריכה, ולכל  89%צבעים המכילים לכל הפחות  צבע מגובש .2.2

 מנפחם חומרים תעשייתיים שניוניים או חומרים בתוליים.  9%היותר 

 למחצה בתוך נוזל. -תהליך יצירת גושים מוצקים התקרשות .2.2

שקיעה של פיגמנטים שלא ניתן להמיס בקלות  משקעים קשיחים של פיגמנט 

 בערבוב פשוט. 

ניקיון -מוסף בכוונה תחילה או המהווה מזהם )איכל רכיב של המוצר ה - מרכיב  .2.1

 לפחות ממשקלו של המוצר. 0.01%-שיירי( במוצר ב

 מים המכילים לטקס כגורם מחבר. -צבעים מבוססי צבעי לטקס . 2.9

 כבד במרקמה. -התקרשות של צבע למסה צמיגית דמויית  התכבדות

לאחר יישום שכבה דקה,  תרכובות נוזליות וניתנות להמסה, המומרות, -  צבעים .2.6

למעטה דביק ומוצק בעל תכונות הגנה, קישוט או תפקוד. ציפויים אלו מיועדים, 

אולם לא מוגבלים, לשימוש במקום על גבי משטחים פנימיים או חיצוניים של מבני 

 מגורים, מבנים מסחריים, מוסדיים או תעשייתיים. 
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יזות או חומרים המיוצרים על יד עסק מוצרים מוגמרים, אר - חומרים לאחר צריכה  .2.3

הקצה הייעודית שלהם, והופרדו בכל דרך -או צרכן, אשר שירתו את מטרת שימוש

 שהיא מזרם הפסולת הכללי לצורכי מיחזור. 

 מצב הירקבות אשר לרוב מלווה בריח לא נעים.  -ריקבון  .2.9

 

קליות או כימיות שימושיות מאפיין של חומר שיש לו עדיין תכונות פיזי - מיחזור-בר  .2.8

גם לאחר ששירת את מטרתו המקורית, ויכול בשל כך להתקבל לשימוש מחדש או 

 ייצור מחדש במסגרת ייצור מוצרים נוספים. 

 

צבעים מגובשים או מעובדים מחדש, המכילים חומרים לאחר  - צבעים ממוחזרים  .2.10

 צריכה, חומרים תעשייתיים שניוניים ו/או בתוליים. 

 

מנפחם צבעים לאחר  90%צבעים המכילים לכל הפחות  - צבעים מעובדים מחדש  .2.11

 מנפחם חומרים תעשייתיים שניוניים או בתוליים.  90%צריכה, ולכל היותר 

 

לוואי של תהליכי ייצור הצבע, -מוצרים או תוצרי - תעשייתיים שניוניים חומרים .2.12

אינם יכולים לשמש יותר לצורך מטרתם  בעלי הרכב מוכר ובעלי ערך כלכלי, אולם

 הייעודית. 

 

יצירה של שכבה יבשה על פני השטח של נוזל, כמו דיו או ציפוי )דוגמת  - התקרמות  .2.12

 צבע(, לאחר פרק זמן כלשהו שהנוזל עומד ללא תנועה. 

 

 דבר שניתן להשתמש בו לשימושו הייעודי. - שמיש .2.11

 

רים שאינם מכילים פסולת שלאחר צריכה או חומרים חומ - חומרים בתוליים  .2.19

 תעשייתיים שניוניים כלשהם. 

 

 (VOCsתרכובות אורגניות נדיפות ) .2.16

 כל תרכובת אורגנית המשתתפת בתגובות פוטוכימיות משמעותית באטמוספרה.  

 

  



 

  מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק 
  

    צבעי לטקס ממוחזריםצבעי לטקס ממוחזרים
 טיוטה IGTD 61מפרט מספר : 

 
 GS-43   (09/06) :מתבסס על תקן

 2  :מהדורה 6מתוך  2עמוד 
 

 1.02.20120מתאריך:  בתוקף
 

 

  דרישות .4

 איסוף ומיוןדרישות  .1.1 

ת קריאה, אשר, לכל הפחות, תציין הצבע יתקבל במיכל המקורי שלו עם תווי .1.1.1

את סוג המוצר )למשל, לטקס(, השימוש הייעודי שלו )למשל, חיצוני או פנימי(, 

 ומידת הברק שלו. 

 התכולה של הצבע תתאים מבחינה ויזואלית למתואר על גבי התווית.  .1.1.2

ממס או צבעים מיוחדים )כגון צבעים תעשייתיים, צבעים -צבעים מבוססי .1.1.2

ימיים, צבעים לרכב, צבעים לסימון כבישים וכדומה( לא ישמשו למטרת ייצור 

צבעי לטקס מגובשים או מעובדים מחדש. במידה וקיים ספק כלשהו בנוגע 

 להיות הצבע עשוי לטקס, אזי הוא יידחה. 

יהיה  כל אחד ממיכלי הצבעלצורך קביעת שמישות לגיבוש או עיבוד מחדש,  4.1.4

י החומרים שלהלן, כאשר הדבר ייקבע על ידי בדיקה פיזית, נקי מזיהום על יד

 הכוללת ערבול של התכולה על מנת להגיע למרקם אחיד:

 צמיחה ביולוגית 

 ריקבון 

 התקרמות 

 התכבדות 

 שקיעה קשיחה של פיגמנטים 

 שיתוך פנימי ו/או חיצוני משמעותי של המיכל 

  זרים דומים  עודפי פסולת, דוגמת לכלוך, חול, חצץ, נסורת או חומרים 

 התקרשות, או ראיה אחרת לכך שהחומר הוקפא 

   כפי שצוין בתווית, כל המתכות הכבדות או החומרים האסורים עפ"י

שלהם ו/או מונחים  CASמפרט זה, כולל השמות הנפוצים שלהם, מספרי 

 נפוצים אחרים. 

 

מיקרון או  200, הצבעים יסוננו דרך מסנן בעל חרירים בגודל לפני האריזה .1.1.9

 מסנן מחמיר יותר. 
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 דרישות ביצועים ספציפיות למוצר  .1.2

התיעוד המסופק יראה, כי המוצר עומד בדרישות תקן הביצועים המפורט של  .1.2.1

המתאימה  MPI( לצורך שיוך לקטגוריית MPIמכון הצבעים המומחים )

 . 1למוצר

(, צמיגות, דקות הטחינה pHכל אצוות צבע תיבדק על ידי היצרן לערך הגבה ) .1.2.2

 של הגרגרים, והבוהק של התוצר הסופי. 

 VOCs – מרכיבים כימייםהגבלות  .1.2.2

מרבית של  VOCsהיצרן יראה שהמוצרים המוגמרים מכילים רמת  .1.2.2.1

ת להגנת של הסוכנו 21גר'/ליטר, כפי שנקבע בשיטת בדיקה מס'  290

 (. EPA-הסביבה האמריקאית )ה

לא יכללו מים, אולם הם יכללו גווני צבעים  VOCs-חישובי ערכי ה 

 שהוספו מראש. 

המידע יסופק על מנת להצדיק את הבסיס לבחירת דגימות האצווה  

. הבחירה של דגימות הבדיקה תשקף את VOCsלצורך בדיקת רמות 

 ט הצבע הממוחזר,הגודל הטיפוסי של האצווה, השונות בקל

 והמספר הכולל של האצוות המיוצרות. 

 

 תרכובות ארומטיות –הגבלות מרכיבים כימיים  .1.2.1

התעשייתיים הראשוניים והשניוניים סה"כ של תרכובות ארומטיות בחומרים 

ממשקל המוצר. בדיקת הריכוז של תרכובות אלו תבוצע  1.0%-לא יהוו יותר מ

 במוצר בעת מבדק לחומרים. במידה ונקבע כי הן קיימות 

 

 תרכובות מסוכנות –הגבלות מרכיבים כימיים  .1.2.9

היצרן יראה, כי התרכובות הכימיות הבאות אינן נמצאות בשימוש בחומרים 

התעשייתיים השניוניים או הבתוליים, ושאינם משמשים כרכיבים בייצור של 

-ע הלטקס ברחומרים תעשייתיים שניוניים או בתוליים כשהם מוספים לצב

 מיחזור בתהליך הגיבוש או העיבוד מחדש של המוצר:

 

 

 

                                                        
, המתווה את דרישות הביצועים הישימות ואת תכיפות הבדיקות, ניתן להשיג מאתר MPIאת תקן הביצועים המפורט של  1

 . /http://www.paintinfo.comמכון הצבעים המומחים בכתובת 

http://www.paintinfo.com/
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 שם חומר קבוצת חומרים

 trichloroethane-1,1,1 אתאנים מוכלרים

 Vinyl chloride אתילנים מוכלרים

 Naphthalene גרעיניות-תרכובות ארומטיות רב

 Di (2-ethylhexyl) phthalate אסטרים פתלאטים

Butyl benzyl phthalate 

Di-n-buty phthalate 

Di-n-octyl phthalate 

Diethyl phthalate 

Dimethyl phthalate 

 Formaldehyde ריקבון(-חומרי שימור )חומרים דוחי

 Acrolein תרכובות אורגניות נדיפות שונות

Acrylnitrile 

 

 אריזת המוצר .1.2.6

רכיבים שלהם אינם מיוצרים עם היצרן יראה כי מיכלי הצבע והמ.    1.2.6.1

 עופרת. 

מיחזור במקומות בהם יש אפשרות -יש להשתמש במיכלים ברי.  1.2.6.2

 למיחזור. 

 (MSDSsתוויות וגיליונות בטיחות )  .1.2.3

סילוק וקוראת -האריזה תלווה בהצהרה קצרה המעודדת אי .1.2.3.1

 להתייעץ עם הרשויות המקומיות בנוגע לאפשרויות המיחזור

 המקומיות. 

אלא אם אושר אחרת בכתב על ידי מכון התקנים, גיליות הבטיחות  .1.2.3.2

"מוצר זה מכיל בעיקר צבעי לטקס  יכללו את ההצהרה כדלהלן: 

 .מיחזור שלאחר צריכה. חומרי המוצא עשויים להשתנות"-ברי

אלא אם אושר אחרת בכתב על ידי מכון התקנים, התווית תכלול את  .1.2.3.2

מיחזור -"מוצר זה מכיל בעיקר צבעי לטקס ברי הרה הבאה:ההצ

 . לאחר צריכה"

, הרלבנטייםעותקים של התוויות וגיליונות הבטיחות  יספקהיצרן  .1.2.3.1

תקנות הבטיחות בעבודה באשר יוכנו כהלכה ובהתאם למותווה 

-)גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות( , התשנ"ח

1889. 
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 ניהול חומרים בסוף חייהם  .1.2.9

צבעי לטקס וצבעים שאינם מלטקס, שלא היו בשימוש ושאינם  .1.2.9.1

, ליישם ו/או להשליך אותם כראוי בהתאם להסירשמישים עוד, יש 

 לכל התקנות הרלוונטיות.

מתהליכי הגיבוש או הייצור מחדש ייושמו באופן מקומי שיירי צבע  .1.2.9.2

 קיימים שווקים מתאימים. ו/או ביתי במקומות בהם 

מיכלי צבע ממתכת או פלסטיק, פלטות צבע וחומרי אריזה, צריכים  .1.2.9.2

 מוחזרים במקומות בהם קיימים שווקים מתאימים. להיות מ

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .9.1

 שו הבדיקות במעבדה מוכרת.במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יע הנדרש.

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה .6.1

 GS-43/Green Seal Standard for Recycled Content Latex Paint, First 

Edition, September 1, 2006 

תקנות הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות(,  .6.2

 .1889-התשנ"ח
 

 נספחים .7
 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


