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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.

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

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

, צבעים ולכות: 1227וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו לרבות ת"י המ .1.7

 .2001, צבעים ולכות:אריזה וסימון, 1272ת"י  -ו 1882הגדרות מונחים, 

 

  חלות .2

ציפוי ממוצרי הסביבתיות, הבריאותיות והביצועיות מגדיר את הדרישות  מפרט זה .2.1

  במפרט זה.החומרים הכלולים  מפרט את סוגי 1נספח . מוצרי עץ וברזלל ואיטום

מבריקי רצפה, איטום מיוחד לתעשיות הרכב  מוצרי צבע,   מפרט זהלא נכללים ב .2.2

  והספנות או כל מוצר הנמכר בתרסיסים.

 

 הגדרות .3

 - גורם מסרטן )קרצינוגן( .2.1

הועדה הבין  תוחומר הידוע או העלול לגרום לסרטן ברשימכחומר כימי המופיע 

, כמו גם ברשימות  הגופים ם, מוטגנים וטרטוגניםמשרדית לחומרים מסרטני

 הבאים: 

The National Toxicology Program (NTP), The US Environmental 

Protection Agency, The Occupational Health and Safety Administration.  

  - ציפוי .2.2

ר נוזליים, מונזלים או שרפים ההופכים לשכבה מוצקה ונצמדת לאח הרכבים

אחרים, או הרכבים ההופכים מנוזל למוצק  שכבה דקה על מוצריםמריחתם ב

לאחר חדירתם מתחת לשטח הפנים של המוצר. הרכבים אלו משמשים 

, או הסתרה של לדקורציה, הגנה, זיהוי או לשימוש מטרות שונות כגון מילוי

של מאפייני קרינות חום ואור. הרכבים אלו  תםפגמים במשטח או התאמ

על משטחים ביתיים, מסחריים ותעשייתיים בשימושי פנים ים לשימוש מיועד

ה כוללת צבעים, צבעי לטקס נוחוץ. לצורך אמת מידה זו הגדרת חומרי ציפוי אי

    ממוחזרים חומרי ציפוי וצבע מיוחדים הנמכרים בתרסיסים.

  – משמן מצומדורנית  .2.2

כולל לכות למינהן, המוגדר בתווית ככזה, לא ציפוי עץ שקוף או שקוף למחצה 
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 ASTM  -, וASTM D-2800 צמחי, נקבע ע"י שימוש בשיטתמצומד מבוסס על שמן 

D-1983 ממוצקי  00%לפחות  –, מותאם ע"י שימוש בשרפים טבעיים או סינטטיים

 .מצומדהשרף מכילים שמן 

  –לכת הברשה שקופה .2.7

שקופות  לכה שקופה להגנת גימור למריחה במברשת בלבד, לא כולל לכות ליטוש

מוצרי לכה אלו לרוב מעורבבים עם ניטרוצלולוזה או שרפים סינטטים  .לאיטום

 לייבוש ע"י אידוי הממס, לקבלת שכבת הגנה מוצקה.

  – לכת מתכת שקופה .2.0

סוכנות ע"י הלכה לציפוי מתכות ברזליות ולא ברזליות להגנה וקישוט כפי המוגדר 

 40 CFR Part 59, 48848 VOL. 63, No. 176 – (EPA)ת האמריקאי להגנת הסביבה

סיווג זה מתייחס בעיקר )לא בלבד( לציפוי שקוף להגנת מתכות: פליז, ברונזה, 

 חלד אשר עברו ליטושים וגימורים שונים. -אלומיניום ומתכות אל

  –חיצוני .2.3

במידה  .(outdoor) מוצרים המיוצרים והמיועדים ליישום ע"פ משטחים חיצוניים

ב חויפנים וחוץ, הדרישות המחמירות יחולו על המוצר והוא יומוצר מיועד לשימושי 

 לעמוד בכל אמות המידה הביצועיות. 

  –גימורחומר  .2.4

, ע"פ או בתוך תאו פנימי ת, חיצוניתסופי שכבההיוצר חצי שקוף או עכור  צלולציפוי 

כולל שמנים למיניהם, לכות למיניהן, גימורים על בסיס מים  .המוצר המצופה

  ופליאוריתן.

  –שכבה וצריי םחומרי .2.9

קבוצת כימיקלים המשאירה ציפוי גמיש, מלוכד ומתמשך, המתקבל בעת יישום 

 .החומרים על המשטחים ליצירת שכבת הגנה, מוצקה ויבשה

  – מרכיב .2.8

כל חומר המצוי במוצר שהוסף במכוון או שידוע כמזהם בחומר והמצוי בריכוז של 

 .משקלי של המוצר 0.01%לפחות 

  -נת הכנסה מכוו .2.10

החומר  המצאותאריזה או מרכיב אריזה, כאשר ה יצורבחומר ב שימוש מכוון

לקבלת מאפיין, תכונה או איכות נחוצה או מרכיב האריזה  הסופית באריזה

 .ספציפיים

  –פנימי .2.11

במידה ומוצר מיועד  .(indoorמוצרים המיוצרים לצורך שימוש ע"פ משטחי פנים )
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ירות יחולו על המוצר והוא יחויב לעמוד בכל לשימושי פנים וחוץ, הדרישות המחמ

 אמות המידה הביצועיות.

  –לכה .2.12

ציפוי צלול או חצי שקוף, כולל לכות ליטוש שקופות לאיטום. מוצרי לכה אלו לרוב 

, ללא תגובה כימית מעורבבים עם צלולוזה או שרפים סינטטים לייבוש ע"י אידוי

 .לקבלת שכבת הגנה מוצקה

  –עט מוצקיםוציפוי מ .2.12

ק"ג או פחות של מוצקים פר ליטר של חומר  0.12חומר ציפוי או איטום המכיל 

( VOC) התרכובות האורגניות הנדיפותריכוז  .הציפוי לשימוש המומלץ ע"י היצרן

. דרישות המרכיבים להוציאלחומרי ציפוי מעוטי מוצקים יחושבו בשקלול נפח המים 

   המצוין בתוויות החומרים הנ"ל. הביצוע של החומרים ייושמו בהתבסס על השימוש 

 –מוטגן  .2.17

חומרים הידועים כגורמים מוטציה תורשתית או  המוערכים כגורמי מוטציה 

 ב : 1עפ"י קטגוריה ( של אדם Germ Cellבתא תחלי )תורשתית 

The Harmonized System for the Classification of Chemicals which cause 

mutations in Germ Cells (UN, 2003) 

  –אטום צרב .2.10

שמיועדת ליצור ציפוי אחיד ( pigment)ן ציבעהמכיל היוצר שכבת ציפוי  צרב

 המטשטש את צבעו של המצע אך לא את מרקמו.

  – תרכובות מפרקות אוזון .2.13

 .(CFC11=1) 0.01תרכובת עם פוטנציאל פירוק אוזון הגדול מ 

  – חודר צרב  .2.14

 .וללא הסתרת צבעו החיצוני ת חיצוניתציפוי הנועד לחדור למשטח ללא יצירת שכב

  –  (pigment)ציבען  .2.19

תרכובת צבעים או חומרי צבע שונים, או שילוב אשר אינו מטשטש את צבעו של 

 המשטח לאחר המריחה.

  –  תכולה לאחר שימוש הצרכן .2.18

שאם לא הניתן לשימוש, לאחר שסיים את מחזור חייו כמוצר בשלב השימוש,  חומר

נה באתר פסולת, חומר לאחר שימוש הצרכן אינו כולל חומרים כן היה מיועד להטמ

 ותוצרי לוואי אשר נוצרו, ואשר לרוב עוברים שימוש חוזר, בתהליכי ייצור מקוריים.

  – בסיסית אריזה .2.20

אריזה אשר מהווה את החומר אשר באופן פיזי מכיל ואשר בא במגע ישיר עם המוצר 

  עצמו, לא כולל את הפקק והמכסה.
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  – וגע ברבייהרעלן הפ .2.21

 חומרים כימיים המוגדרים כפוגעים ברבייה ע"י מדינת קליפורניה תחת:

 
  (Recovered) מושבחומר  .2.22

או מוצה מהפסולת אשר נוצרה לאחר תהליך ייצור חומר כלשהו. הושב חומר אשר 

חומר משוחזר עשוי לכלול חומרים לאחר שימוש הצרכן, חיתוכים וקיצוצים 

וחומרי גלם דחויי ולא בשימוש, אך חומרים אלו אינם  למיניהם, מלאים ישנים,

 כוללים חומרים המסוגלים לעבור שימוש חוזר בתהליך הייצור בו יוצר החומר עצמו

  – חומר אוטם .2.22

ציפויים חודרים או יוצרי שכבה חיצונית אשר גורמים לאיטום חומרים מחדירה 

 . ממצע כלשהופנימה או סינון החוצה 

  – ציפוי חצי שקוף .2.27

 ציפוי בעל פיגמנט )צבען( אשר לא מטשטש באופן מלא את מרקם משטח המצע. 

  – שלק .2.20

 Lacifferימור שקוף או בעל צבע המורכב מהפרשות דמויי שרף של חיפושית הלכה )ג

lacaואשר נועד להתייבש ע"י אידוי ללא תגובה כימית כלשהי ,). 

  – אריזת מקור מופחתת .2.23

מר )במשקל( בהשוואה לאריזות הנפוצות פחות חו 20%אריזה המכילה לפחות 

באריזות מסוג שקית בתוך קופסה, הקופסה נכללת  .לאריזת מוצרים מאותו סוג

 כחלק ממשקל האריזה במידה והקופסה משמשת כחלק משימוש המוצר.

  – (stain)צרב  .2.24

ציפוי שקוף, חצי שקוף או אטום אשר נועד לשנות את צבע המשטח אך לא להסתיר 

צבעים עשויים לחדור או ליצור שכבה חיצונית ועשויים  .הפנים את מרקם שטח

 לכלול דיו וחומרי איטום.

  – תוכנית החזרה .2.29

מהמיכלים שנמכרו לצורך מחזור או  00%תוכנית חברה אשר נועדה לקבל לפחות 

 .שימוש חוזר

  –)טונר(  דיו .2.28

מרקם  צבע חודר הנועד לשימוש על משטח ליצירת ציפוי אחיד אשר אינו מסתיר את

 .שטח הפנים של העץ

  (Varnishלכה, )ורנית  .2.20

, הנועד לייבוש ע"י תגובה כימית לכה או שלקגימור שקוף או חצי שקוף, לא כולל 
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עשויה להכיל כמויות קטנות של צבע לצביעת משטח או  ורניתבעת חשיפה לאוויר. 

 .לשליטה על יצירת הברק והליטוש הסופי של הגימור

  – (VOCים )חומרים אורגניים נדיפ .2.21

כל רכיב אורגני המשתתף בתגובה פוטוכימית אטמוספרית כפי שהוגדרה ע"י 

, ואשר נקודת CFR 51.100 (s)§ 40 -ב (EPA) תלהגנת הסביבה האמריקאיהסוכנות 

-הרתיחה אשר נמדדה בתנאים סטנדרטים של טמפ' ולחץ שלו נמוכה או שווה ל

Co280. 

  – ציפוי על בסיס מים .2.22

 או יותר של מים כמרכיב נדיף. 0% ציפוי אשר מכיל

  – איטום עמיד למים .2.22

 .חדירת מים דרך משטח המצעציפוי אשר נוצר במטרה עיקרית למנוע 

 

 ייחודיות למוצרביצוע  דרישות .4

והמיושמים. כל  צוע הבאות לכל השימושים המוגדריםעל המוצר לעמוד בדרישות הבי

רן בלבד ולא לכלול תוספים הבחינות צריכות להיעשות על המוצר שיוצר ע"י היצ

 בנקודות המכירה.

 צבעים חודרים .7.1

 ASTM ST 500עבור  8יהיה בעל ציון , הצבע החודר עמידות לסומק  .7.1.1

 שעות זמן התאוששות. 27לאחר 

שעה לאחר  8פנימה יהיה בעל ציון שחדר , הצבע החודר כימית.עמידות  .7.1.2

 .זמן התאוששות של

 חומרי איטום עמידים למים .7.2

חומרי איטום עמידים למים יציגו יעילות דחיית מים של . עמידות למים .7.2.1

 .  30%לפחות 

 יוצרי שכבה חיצוניתצרבים  .7.2

עבור  7היוצר שכבה חיצונית יהיה בעל ציון הצרב . עמידות לסומק  .7.2.1

ASTM ST 500  שעות זמן התאוששות. 27לאחר 

היוצר שכבה חיצונית יהיה בעל קושי הצרב  (.Pencil) עפרוןקשיות    .7.2.2

 או יותר. 2Hל ש עפרון

או יותר  3Bשל הדבקות יכולת היוצר שכבה יהיה בעל הצרב . הדבקות .7.2.2

  ימי אשפרה. 4לאחר תקופה של 

 חיצוניים חומרי גימור  .7.7
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של  עפרוןהגימור החיצוני יהיה בעל קושי חומר (. Pencil) עפרוןקשיות  .7.7.1

2H פטורה מדרישה זו אך  לכה שקופה לציפוי מתכת חיצוני .או יותר

 ..7.0.עמוד בדרישה חייבת ל

הגימור החיצוני יהיה בעל זמן ייבוש לנגיעה של חומר . זמן יבוש   .7.7.2

לכה שקופה לציפוי מתכת חיצוני פטורה מדרישה זו  שעות. 7מקסימום 

 7.7.0אך חייבת לעמוד בדרישה 

או יותר  4Bשל יכולת הדבקות הגימור החיצוני יהיה בעל חומר . הדבקות .7.7.2

 רה. אשפימי  4לאחר תקופה של 

 10הגימור החיצוני יהיה בעל ציון חומר . שלפוחיותליצירת עמידות  .7.7.7

לכה שקופה לציפוי מתכת חיצוני פטורה  . ASTM D 714 -בהתאם ל

 .7.7.0מדרישה זו אך חייבת לעמוד בדרישה 

 לכות שקופות לציפוי מתכת חיצוני .7.7.0

שקופה לציפוי מתכת חיצוני צריכה הלכה הקשיות משטח.  .7.7.0.1

 ..או יותר 3Hשל  מינימאליות משטח להיות בעלת קשי

הלכה השקופה לציפוי מתכת חיצוני צריכה . ללחות עמידות .7.7.0.2

 ימים(. 7שעות ) 83להיות בעלת התנגדות מינימאלית של 

הלכה השקופה לציפוי מתכת חיצוני צריכה כימית.  עמידות .7.7.0.2

 ..10להיות בעלת ציון 

הלכה השקופה לציפוי מתכת חיצוני לרסס מלח.  עמידות .7.7.0.7

 7שעות ) 83צריכה להיות בעלת התנגדות מינימאלית של 

 ימים( 

 ליטר או יותר  7לשחיקה תהיה העמידות לשחיקה.  עמידות .7.7.0.0

הציפוי חייב להיות בעל יכולת הסרה ע"י חומר שאינו הפיכות.  .7.7.0.3

 שעות. 42חזק מאצטון לאחר יבוש באוויר הפתוח של 

הלכה השקופה . (UVלטרה סגולית )לקרינת או עמידות .7.7.0.4

לציפוי מתכת חיצוני צריכה להיות בעלת התנגדות מינימאלית 

 שעות  177( של UVלקרינה אולטרה סגולית )

 גימור פנימייםחומרי  .7.0

של  עפרוןהגימור הפנימי יהיה בעל קושי חומר (. Pencil) עפרוןקשיות  .7.0.1

2H .ישה זו אך לכה שקופה לציפוי מתכת פנימי פטורה מדר או יותר

 7.0.2חייבת לעמוד בדרישה 

 .8יהיה בעל ציון  הגימור הפנימי חומרכימית.  עמידות .7.0.2
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או יותר  4Bשל יכולת הדבקות יהיה בעל  הפנימיהגימור חומר . הדבקות   .7.0.2

 אשפרה  ימי  4לאחר תקופה של 

 לכות שקופות לציפוי מתכת פנימי .7.0.7

הלכה השקופה לציפוי מתכת פנימי צריכה קשיות משטח.  .7.0.7.1

 .או יותר 3H להיות בעלת קשיות משטח מינימאלי של

צריכה  פנימיהלכה השקופה לציפוי מתכת ללחות.  עמידות .7.0.7.2

 ים(.ימושעות )י 79להיות בעלת התנגדות מינימאלית של 

צריכה  פנימיהלכה השקופה לציפוי מתכת לרסס מלח.  עמידות .7.0.7.2

 ( יום אחדשעות ) 27להיות בעלת התנגדות מינימאלית של 

 ליטר או יותר  9ההתנגדות לשחיקה תהיה לשחיקה.  עמידות .7.0.7.7

הציפוי חייב להיות בעל יכולת הסרה ע"י חומר שאינו חזק  .7.0.7.0

 שעות. 42מאצטון לאחר יבוש באוויר הפתוח של 

הלכה השקופה לציפוי מתכת פנימי צריכה להזעה.  עמידות 

 .מחזורים 2להיות בעלת מינימום של 

  יות למוצרדרישות סביבתיות ובריאותיות ייחוד .7.3

 אורגניותה ובותכהתרריכוז (. VOC) תרכובות אורגניות נדיפותהגבלת תכולת  .7.3.1

, 1מס'  ( במוצר לא יעלה על הריכוזים הבאים המופיעים בטבלהVOC) נדיפותה

 . פר ליטר מוצר VOCבגרמים של 

בצבעים וגימורים המיועדים לשימוש  מקסימאליים VOC תרכובותערכי : 1טבלה מס' 

 עץ ומתכות נבחרות.על מצעי 

 )גרם/לליטר( VOC-ריכוז ה סוג הציפוי

 גימורחומרי 

 350 (Varnishes)ורנית 

 450 ורנית משמן מצומד

 550 (Lacquerלכה )

 680 לכת הברשה שקופה

 550 (Shellacs/Pigmentedצבוע )שלק 

 730 (Shellacs/Clear)שלק שקוף 

 250 צרבים

 200 חומרי אטימה

 250 אטימה עמידים למיםחומרי 

 120 ציפויים בעלי ריכוז מוצקים נמוך
סכום כלל התרכובות הגבלת ערכי ריכוז של תרכובות ארומאטיות נדיפות.  .7.4

ממשקל המוצר. בחינת ריכוז  0.0%-הארומאטיות הנדיפות במוצר לא יעלה על 

קיימות במוצר במהלך תרכובות אלו כי  מצאערך במידה וניתרכובות אלו ת

 חומרים. ה דקמב
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 :1המוצר לא יכיל את החומרים הבאים .אסורים כימיקלים .7.9

 Alkylphenol ethoxylates 
 קרצינוגנים  

 מוטגנים 

 רעלים הפוגעים ברבייה 
 מזהמי אוויר מסוכנים 

 חומרים הפוגעים בשכבת האוזון 

 Phthalates 

  בצורתו  ואנטימוןכרום שש ערכי כספית,עופרת, קדמיום, מתכות כבדות כגון

 סיסית או בתרכובתהב

 ממיסים הלוגניים 

 ( תורמי פורמאלדהידFormaldehyde donors) 

ועבור מוצרים שעוברים  Titanium dioxide) ( חמצני-טיטאניום דוהינם  הכללן מ יםיוצא

צביעה מוקדמת ע"י היצרן, פחמן שחור. פחמן שחור המותר תחת הערה זו יהיה פחות או 

 %0.03-ט ומנגן עשויים להיות מותרים לא יותר מ. קובאל2ממשקל המוצר %1-שווה ל

  כמתכת פעילה.

 

  דרישות לאריזה ראשונית .7.8

יוצאות מן הכלל הן  מושבחומר  20%האריזה תכיל דרישות אריזה.  .7.8.1

של היצרן או  איסוףאריזות העשויות לעבור מחזור כחלק מפרויקט 

  .תוכנית להפחתת אריזות במקור

כבדות, כולל עופרת, כספית, קדמיום מתכות הגבלות על מתכות כבדות.  .7.8.2

באופן מכוון. יתרה מכך, סכום  רמות הריכוז  יוכנסו, לא כרום שש ערכיו

 ;(0.01%) משקלי חל"מ 100 לא יעלה עלהקיימות באריזה של מתכות אלו 

אריזות אשר לא יחרגו מהרמות המקסימאליות יוצאות מהכלל הינם 

הכנסה יתרה מכך,  ושביםמלתוספות של חומרים המותרות שצוינו אך 

באחת מן המתכות כתוסף עזר בייצור או  שימוש תכוללמכוונת אינה 

כימיים או פיזיקאליים במהלך תהליך כחומר מתווך להענקת שינויים 

שאריתי של המתכת באריזה הסופית או המצאות ריכוז  כאשר ,הייצור

מתכות . במקרים אלו ריכוז הבמרכיב אריזה אינו רצוי או אינו מכוון

                                                        
 לשם הבהרה, גבישי סילקה אסורים רק לצורתם הספציפית המפורטת 1

2 Titanium Dioxide: EC Number 236-675-5, CAS Number 13463-67-7 
Carbon Black: EC Number 215-609-9, CAS Number 1333-86-4 
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חלקים למליון  100לא יעלה על מרכיב האריזה בהסופית או באריזה 

   משקלי.

 . פחיות תרסיס אסורות.)אירוסול( פחיות תרסיס .7.8.2

, A ,Phthalatesביספנול  אין להוסיף באופן מכוון.הגבלות אחרות .7.8.7

אריזות אשר לא הוספו להם  דופן הן ותיוצא. ותרכובות מוכלרות

 מושביםתוספת של חומרים קיימים בתרכובות אלו אך 

 תקשורת ותיוגדרישות  .7.10

תויות המוצר תכלול המלצה למחזור האריזה וסילוק חוקי של שאריות המוצר  .7.11

במהלך זמן הייבוש, שימוש , אוורור מתאים נכונהכלול הנחיות לקניה .התווית ת

לצרכן בדפוס, באינטרנט או בכל אמצעי הסברתי נכון במוצר או סימוכין למידע 

, החזרה החזרת מוצרים ואריזותאחרת. אם היצרן מפעיל תוכנית  תקשורת

 כלול בנוסף הנחיות כיצד ניתן להחזיר ליצרן את המוצר או האריזה.ת וויתהת

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .0.1

 דה מוכרת.הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעב

 

 מסמכים ישימים .6

 .1882, צבעים ולכות: הגדרות מונחים, 1227ת"י  .3.1

 .2001, צבעים ולכות:אריזה וסימון, 1272ת"י  .3.2

6.3. ASTM D2800-92(1998) Standard Test Method for Preparation of Methyl Esters 

From Oils for Determination of Fatty Acid Composition by Gas-Liquid 

Chromatography 

6.4. ASTM D1983-90(1995)e1 Standard Test Method for Fatty Acid Composition 

by Gas-Liquid Chromatography of Methyl Esters 

6.5. EPA, 40 CFR Part 59, 48848 VOL. 63, No.176 September 1998, last amended 9-

99  

6.6. The Harmonized System for the Classification of Chemicals which cause 

mutations in Germ Cells (UN, 2003) 

6.7. The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (California Code 

of Regulations, Title 22, Division 2, Subdivision 1, Chapter 3, Sections 1200, et 

seq.).  

6.8. EPA  40 CFR 51.100(s) 2011 
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6.9. ASTM D1735 – 08(2008) Standard Practice for Testing Water Resistance of 

Coatings Using Water Fog Apparatus 

6.10. ASTM D1308 - 02(2007) Standard Test Method for Effect of Household 

Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes 

6.11. ASTM D4446 – 08(2008) Standard Test Method for Anti-Swelling 

Effectiveness of Water-Repellent Formulations and Differential Swelling of 

Untreated Wood When Exposed to Liquid Water Environments 

6.12. ASTM D3363 – 05(2005) Standard Test Method for Film Hardness by Pencil 

Test 

6.13. ASTM D3359 - 09e2(2009) Standard Test Methods for Measuring Adhesion by 

Tape Test 

6.14. ASTM D1640 - 03(2009) Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film 

Formation of Organic Coatings at Room Temperature 

6.15. ASTM D4585 – 07(2007) Standard Practice for Testing Water Resistance of 

Coatings Using Controlled Condensation 

6.16. ASTM D2247 – 10(2010) Standard Practice for Testing Water Resistance of 

Coatings in 100% Relative Humidity 

6.17. ASTM B117 – 09(2009) Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) 

Apparatus 

6.18. ASTM D968 - 05(2010) Standard Test Methods for Abrasion Resistance of 

Organic Coatings by Falling Abrasive 

6.19. ASTM D823 - 95(2007) Standard Practices for Producing Films of Uniform 

Thickness of Paint, Varnish, and Related Products on Test Panels 

6.20. ASTM D1005 - 95(2007) Standard Test Method for Measurement of Dry-Film 

Thickness of Organic Coatings Using Micrometers 

6.21. ASTM D1186-01(2001) Standard Test Methods for Nondestructive 

Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a 

Ferrous Base 

6.22. ASTM D1400-00(2000) Standard Test Method for Nondestructive 

Measurement of Dry Film Thickness of Nonconductive Coatings Applied to a 

Nonferrous Metal Base 

6.23. ASTM D4752 – 10(2010) Standard Practice for Measuring MEK Resistance of 

Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub 

6.24. ANSI/BHMA A156.18-2006, Materials & Finishes 
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6.25. ASTM D6886 - 03(2009) Standard Test Method for Speciation of the Volatile 

Organic Compounds (VOCs) in Low VOC Content Waterborne Air-Dry 

Coatings by Gas Chromatograpy 

6.26. ISO 11890-2:2006 Paints and varnishes -- Determination of volatile organic 

compound (VOC) content -- Part 2: Gas-chromatographic method 

6.27. ASTM D714 - 02(2009) Standard Test Method for Evaluating Degree of 

Blistering of Paints. 

 

 

 

 

  נספחים .7

  1נספח 

 :לצבעים וגימורים 74קטגוריות מוצרים הנכללות בתחום מפרט 

 סוגים רקטגורית המוצ

 חומרי גימור

 לכת הברשה שקופה

 (Lacquerלכה )

 (Varnishesורנית )

 (Shellacs/Pigmentedשלק צבוע  )

 ורנית משמן מצומד

 (Shellacs/Clearשלק שקוף )

 צרבים 
 יוצרי שכבה

 חודרים

 חומרי אטימה

 ציפויים בעלי ריכוז מוצקים נמוך
 

 

 

 

 

 

 

 
 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


