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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.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.0

 או מערכת איכות דומה. 1001:0002במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

יה י"משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים בתעש – 211ת"י וצר יעמוד בדרישות המ .1.1

ם ללא שימוש במים לעובדי י"תכשיר לניקוי ידי – 153ובמלאכה", ובדרישות מפרט 

 החל עליו.אחר תקן ישראלי וכל  דפוס ומוסכים", 

 

  חלות .2

 אמות המידה להענקת התו הירוק יחולו על המוצרים כדלהלן:  .0.1

ידיים תעשייתיים לעומסי עבודה כבדים ומנקי ידיים מוסדיים. מנקי ידיים  מנקי .0.1.1

לעומסי עבודה כבדים מוגדרים כמוצרים לצורך הסרת שמן, גריז, דיו וחומרים 

אחרים קשים להסרה הנמצאים בשימוש במוסכים, בתי דפוס ומקומות 

 תעשייתיים אחרים. 

המשווקים עבור שימוש  מנקי ידיים מוסדיים מוגדרים בתור אותם מוצרים .0.1.0

שגרתי, לא מתמחה לניקוי ידיים בבנייני משרדים, בתי ספר, חנויות ובנייני 

 ציבור אחרים. 

אינו חל על שימוש במנקי ידיים במשק הבית, פעולות הכנת מזון  המפרט .0.1.1

 ומתקנים רפואיים. 

 

  הגדרות .3

1.1. APEO – alkylphenol ethoxylate .)אלקילפנול אתוקסילאט( 

 חומרים המסוגלים לעצור או לעכב את גדילתם של – וביאליאנטימיקר .1.0

 מיקרואורגניזמים.

 מונע או עוצר את גדילתם של מיקרואורגניזמים. – אנטיספטי .1.1

שקית גמישה המוחזקת בתוך מיכל חיצוני קשיח )קופסה(, שאינו מוסר  – שקית בקופסה .1.1

 לפני השימוש בשקית.

מיקרואורגניזמים פתוגנים ובעלי חומר אנטימיקרוביאלי ההורג  – חומר חיטוי .1.5

 פוטנציאל פתוגני הנמצאים על גבי משטחים דוממים.

1.6. EDTA – ethylene diaminetetra-acetic acid המוכר גם כ(-ethylene 

dinitrilotetraacetic acidאו כל מלח של תרכובת זו ,). 
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לל זה: כל ממס אורגני המהווה תרכובת עם הלוגנים, בכ – הלוגנים-מסים אורגניםמ .1.3

 פלואור, כלור, ברום ויוד.

1.2. IARC – ( הסוכנות הבינלאומית לחקר סרטןInternational Agency for Research 

on Cancer.) 

מוצרים המשווקים לצורך שימוש  – תעשייתיים לעומס עבודה כבד מנקי ידיים .1.1

בעומסי עבודה כבדים על מנת להסיר כתמי שמן, גריז, דיו וחומרים אחרים הקשים 

 סרה, הנמצאים בשימוש במקומות תעשייתיים.לה

לכל  0.01%כל רכיב של מוצר המוסף במכוון או מהווה זיהום בתכולה של   – מרכיב .1.10

 הפחות ממשקל המוצר.

מתמחה לניקוי -מוצרים המשווקים לצורך שימוש שגרתי ולא – מנקי ידיים מוסדיים .1.11

 חרים.ידיים בבנייני משרדים, בתי ספר, חנויות ובנייני ציבור א

1.10. NTA – nitrilotriacetic acid .או כל מלח של תרכובת זו 

1.11. OECD –  ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח(Organization for Economic Co-

Operation and Development). 

נקבעת בעזרת שימוש באחת מחמשת שיטות בדיקה המתוארות  – פריקות ביולוגית .1.11

 .301A-301Eמיקלים לבדיקת כי OECD-במסמך ההנחיות של ה

אריזה שניתן למנוע את כניסתה לזרם הפסולת הכללי, היא  – אריזה ניתנת למחזור .1.15

 ניתנת לאיסוף, עיבוד והחזרה לשימוש בצורת חומרי גלם או מוצרים.

מוצר שמפחית את רמת המיקרואורגניזמים לרמות מקובלות אשר נקבעו על  – מעקר .1.16

 ידי רשויות הבריאות.

חומר הגורם לאדמומיות חריגה בעור או לבצקת של העור  – וי בעורלגיר חומר גורם  .1.13

 .OECD 404או יותר, כפי שהוגדר על ידי  0ברמות 

חומר הגורם לתגובה עורית המתווכת על ידי המערכת  – חומר גורם לריגוש בעור .1.12

 החיסונית, המוכרת גם כדלקת עור כתוצאה ממגע עם אלרגנים.

ליטרים של מי ברז. במידה  1מוצר מיועדת לשמש עם שימוש בו כמות ה – שימוש תקני .1.11

 מ"ל סבון מקציף. 0.1-מ"ל סבון נוזלי ו 5-ולא מצוינת כמות ספציפית, יש להשתמש ב

כל תרכובת אורגנית המשתתפת בתגובות  – (VOCsתרכובות אורגניות נדיפות ) .1.00

 פוטוכימיות משמעותית באטמוספרה.

 

  דרישות .4

ת מול מוצר קונבנציונלי מוכר ברמה ארצית, ולהציג ביצועים המוצרים צריכים להפגין יעילו

שווים או טובים יותר, בעזרת הליך קבוע שניתן לחזור עליו. פרוטוקול הבדיקה יכלול, לכל 

הפחות: יכולת ניקוי, הקצפה/שטיפה, ומצב העור לאחר השימוש. ייעשה שימוש בלכלוך תקני 
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ש דגימות נפרדות. יש להגיש את כל המיועד להסרה, והמסקנות תיגזרנה מלפחות ש

 התוצאות, סיכום של המסקנות ותיאור של האופן בו השופטים נבחרו. 

 

 דרישות בריאותיות וסביבתיות ספציפיות למוצר  .1.1

 
 חומרים הגורמים לריגוש בעור 4.1.1

לצורך  OECD-המוצר לא יוגדר כגורם ריגוש בעור, וייבדק לאימות לפי מסמך ההנחיות של ה

(, או שיטות אחרות אשר 1161( או מגנוסון וקליגמן )1111, ביולר )106ת כימיקלים, חלק בדיק

 נבדקו על ידי עמיתים או המהוות שיטות בדיקה תקניות. 

 המוצר לא ייחשב כגורם לריגוש בעור במקרים הבאים:

  .אם נתוני הבדיקה מראים שהמוצר בכללותו אינו גורם לריגוש בעור 

 או יותר אינו גורם לריגוש  0.1%ראים שכל מרכיב המצוי בריכוז של אם נתוני הבדיקה מ

 בעור, או

  אם נתוני הבדיקה מראים ששום חומר הגורם לריגוש בעור אינו גורם לריגוש בעור אם

 או יותר במוצר.  0.1%הוא נמצא בריכוז של 

 

 חומרים הגורמים לגירוי בעור  4.1.2

לבדיקת  OECDיבדק לאימות לפי מסמך ההנחיות של המוצר לא יוגדר כגורם לגירוי בעור, וי

, או שיטות אחרות הנבדקות על ידי עמיתים או המהוות שיטות בדיקה 101כימיקלים חלק 

 תקניות. 

 המוצר לא ייחשב כמוצר המגרה את העור במקרים הבאים:

  ,אם נתוני הבדיקה מראים שהמוצר בכללותו אינו מגרה את העור 

  או יותר אינו מגרה את  5%אם נתוני הבדיקה מראים שכל מרכיב המצוי בריכוז של

 העור, או

  אם נתוני הבדיקה מראים ששום חומר המגרה את העור אינו גורם לגירוי העור אם הוא

 או יותר במוצר.  0.1%נמצא בריכוז של 

 

 טיעונים בנושא אנטימיקרוביאליות 4.1.3

צר בנוגע ליכולות אנטיבקטריאליות, מחטאות, אנטיספטיות לא יועלו טיעונים בהקשר למו

 או מעקרות של המוצר. 

 

 מרכיבים אסורים 4.1.4

 המוצר לא יכליל את החומרים הבאים:
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 פוספטים 

 NTA 

 EDTA 

 APEO  

 ממסים אורגניים הלוגניים 

 Butoxy-ethanol 

 

 בשמים 4.1.5

נות הבטיחות. כל הבשמים המוצר יכיל הצהרה על כל בושם על גבי תווית המוצר וגיליו

הנמצאים בשימוש יופקו או יטופלו בהתאם לקוד השימוש של איגוד הבשמים הבינלאומי, 

IFA. 

 

 חומרי צבע 4.1.6

 (.  food gradeבמידה והמוצר מכיל חומרי צבע, חומרי הצבע יהיו כולם בדרגת מזון )

 

 חומרים מסרטנים 4.1.7

ברשימות הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן המוצר לא יכיל חומרים כימיים הנכללים 

(IARC )-  (, לחומרים בעלי סבירות להיות 1לחומרים מסרטנים באופן מוכח )קבוצה

 (.  2B( או לחומרים בעלי היתכנות להיות מסרטנים )קבוצה2Aמסרטנים )קבוצה 

 

 ערפיח פוטוכימי ואיכות האוויר הפנימי 4.1.8

המוצר לא יכיל תרכובות אורגניות נדיפות בריכוז החורג מערכי הסף המפורטים בטבלה  

(, או שיטה 1111) A, נספח 60, סעיף EPA 24-24A ,40 C.F.Rשלהלן, כפי שנמדדו לפי שיטת 

 NIOSHבמדריך  1100, או שיטה 1121באוקטובר,  12, 000, מספר 12במרשם הפדרלי  12,12

שיטה לתרכובות  EPA 2010 GC/MS, או שיטת 1121, פברואר 1לשיטות אנליטיות, כרך 

 .1126אורגניות נדיפות, ספטמבר 

 

 פריקות ביולוגית מימית 4.1.9

המוצר בכללותו יהיה פריק ביולוגית. לחלופין, כל אחד ממרכיביו יהיה פריק ביולוגית  על פי 

 בור כל מרכיב. מבחני פריקות עקביים ע

 כבדים מנקי ידיים מוסדיים ה מנקי ידיים תעשייתיים לעומסי עבוד

2%  1% 



 

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

    ידיים לשימוש תעשייתי ומוסדיידיים לשימוש תעשייתי ומוסדיי י מנקמנק
 הטיוט IGTD 57 :מפרט מספר

 
 GS-41    (06/06):מתבסס על תקן

 1מהדורה:  6מתוך  5עמוד 
 

 01.06.0011: בתוקף מתאריך
 

 

 

 רעילות לחיים מימיים 4.1.11

 בהתבסס על שימוש תקני של המוצר, המוצר לא יהיה רעיל לחיים מימיים, עפ"י ההגדרה של 

>1000 mg/L50IC טווח בבקטריה -בבדיקות למוצר בכללותו של רעילות קצרת

Photobacterium phosphoreumיקה . רעילות מימית תימדד על ידי אחת משיטות הבד

 Photobacteriumמבחן רעילות בעזרת בקטריות זוהרות ) -שיטת הבדיקה הביולוגיתהבאות: 

phosphoreum) דוח ,EPS 1/RM/24 משרד הסביבה של קנדה, 1110, נובמבר ,ASTM 

D5660-96  אוISO 11348 . 

 

 אריזה 4.1.11

למחזור. סייג  המוצר לא ייארז באריזת שקית בקופסה, ובמקום זאת ייארז באריזה הניתנת

 00%לכך יתאפשר עבור אריזות קלות וגמישות )כגון, שקים או שקיות( המספקים הפחתה של 

לפחות בהשוואה לאריזות קשיחות. כמודגם על ידי גילוי נאות של היצרן, ייעשה מאמץ לספק 

 אריזה המכילה חומרים ממוחזרים לאחר צריכה.

 
 שיטות בדיקה .5

5.1  OECD Guidelines for Testing Chemicals, Section 406, Buehler (1994), or 

Magnusson and Kligman (1969)  

5.0   ISO 11348 

5.1  ASTM D5660-96  

 
5.1 EPA Method 24-24A, 40 C.F.R., Part 60, Appendix A (1991) 

5.5 Method 18,48 Federal Register 48, no. 202, October 18, 1983 

5.6 Method 1400 NIOSH Manual of Analytical Methods, Volume 1, February 1984 

5.3 Environmental Protection Agency Method 8240 GC/MS Method for Volatile 

Organics, September 1986 

5.2  California Air Resources Board Method 310 

 

  מסמכים ישימים .6

 כלליים.  עקרונות -יותסביבת והצהרות תיווי -ISO14020 י "ת 6.1

 . 'ה מהדורה 2010 (, יולי001נוהל מכון התקנים )מת"י  6.0

 מפרטה 6.1

 GS-41/Green Seal Standard for Hand Cleaners for Industrial and 

Institutional Use, First Edition, June 6, 2006 
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 .1001:0002ת"י  6.1
 ובמלאכה. הבתעשיי משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים - 211ת"י  6.5

התקן חל על משחה על בסיס של חומר מנקה מינרלי, הנועדת לניקוי ידיים, בתעשייה 

מלאכה. מפורטות הוראות אריזה, סימון ומשקל. דרישות ושיטות הבדיקה דנות -ובבתי

בעמידות המשחה בפני חום, בדרישות הרכב כימי ובדקות החומר. התקן אינו חל על 

 ים.משחות על בסיס ממיס

 ללא שימוש במים לעובדי דפוס ומוסכים. םידייתכשיר לניקוי  - 153מפרט  6.6

מפרט זה חל על תכשיר לניקוי ידיים ללא שימוש במים, המיועד בעיקר לעובדי דפוס 

ומוסכים. אין מפרט זה חל על תכשירים המיועדים להחסנה ולשימוש בטמפרטורות 

 צ'.  12.1מהתחום  תהחורגו

 

 נספחים .7
 אין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


