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 כללי .1

 , במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרטהמוצר 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 9441:2449על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.2

 .וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליוהמ .1.6

 

  חלות .2

הסביבתיות ממוצרי טיפול ברצפות לשימוש מגדיר את הדרישות  מפרט זה .2.1

 וחומרי הסרה וניקוי רצפות.  רצפותל גימורכולל חומרי , תעשייתי ומוסדי

ניקוי רצפות, חומרי איטום  או חומרי לא נכללים במפרט זה חומרים ל .2.2

 ת ע"י שחיקה איטית של החומר. הסרת שעווה מרצפו

 

 הגדרות .3

חומרים שנועדו לליטוש, הגנה, מוצרים המשאירים שכבת   - חומרי גימור .2.1

 שעווה, פולימר או שרף להגנה המיועדים להסרה או חידוש תקופתי.

חומרים שנועדו להסיר חומרי ליטוש מרצפות  - (strippers)חומרי הסרה  .2.2

 של ציפוי הרצפה. ע"י שבירת הפולימר, המסה או תחלוב

 - גורם מסרטן )קרצינוגן( .2.2

הועדה  תוחומר כימי המופיע שחומר הידוע או העלול לגרום לסרטן ברשימ

, כמו גם ברשימות  הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים

 הגופים הבאים: 

The National Toxicology Program (NTP), The US Environmental 

Protection Agency, The Occupational Health and Safety Administration.  

  - משתךחומר  .2.6

חומר הגורם להרס נראה של רקמות חיות או שינוי לא הפיך של רקמות 

 חיות ע"י פעילות כימית במקום המגע בין הרקמה לחומר. 

  –ריכוז חומר למערכת ניפוק .2.3

מעשית גישה שרות אפמוצר המיועד לשימוש במערכות ניפוק ללא ה ריכוז

 של המשתמש. 
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  – מרכיב .2.4

כל חומר המצוי במוצר שהוסף במכוון או שידוע כמזהם בחומר והמצוי 

 .משקלי של המוצר 4.41%בריכוז של לפחות 

 –מוטגן  .2.3

חומרים הידועים כגורמים מוטציה תורשתית או  המוערכים כגורמי מוטציה   

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

The Harmonized System for the Classification of Chemicals which cause    

mutations in Germ Cells (UN, 2003) 

  – מבהירים אופטיים .2.9

תוספים המיועדים להגביר את הופעתם של צבעים ולובן  בחומרים ע"י 

גם  קליטה של קרינה אולטרה סגולית ופליטה של קרינה כחולה. ידועים

 כגורמים פלורסנטים מלבינים. 

  – תרכובות מפרקות אוזון .2.9

 .(CFC11=1) 4.41תרכובת עם פוטנציאל פירוק אוזון הגדול מ 

  –  בסיסיתאריזה  .2.14

אריזה זו היא האריזה המכילה פיזית את המוצר ובאה במגע איתו. לא כולל 

 את הפקק או מכסה המיכל.

  – ריכוז החומר בשימוש .2.11

 .ביותר של המוצר שהיצרן ממליץ לשימוש המיועדזהו הריכוז הגבוה 

במים, המוצר  1:6לדוגמה: אם יצרן המליץ לדלל חומר מסיר מרוכז 

 צריך לענות על הדרישות הסביבתיות והביצועיות.  1:6בצורתו המדולל של 

  –אריזה ממוחזרת  .2.12

אריזה זו יכולה לחזור לשימוש כחומר גלם או מוצר דרך תהליכים קיימים 

 וף, ומחזור ולא מפונה כפסולת להטמנה. של איס

  – רעלן הפוגע ברבייה .2.12

 חומר כימי המוגדרים כפוגעים ברבייה ב:

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.).  

  – מוצר מרוכז .2.16

 זהו הריכוז הגבוה ביותר של המוצר אותו מוציא היצרן מחוץ למפעל שלו. 
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 דרישות  .4

 .  מוצר איכות דרישות  .6.1

יהיו מבלי מקדם סטטי לחיכוך  מוצרי גימור לרצפה  -התנגדות החלקה .6.1.1

(SCOF)  4.3של לפחות. 

דיקה יעילותו של כל חומר תמדד עפ"י שיטות הב –דרישות ביצוע נוספות  .6.1.2

 הבאות:

חומרי הגימור וחומרי ההסרה  -(Removability)יכולת הסרה  .6.1.2.1

למידת יכולת  "טוב"המתאימים לטיפול ברצפות יהיו בעלי דרוג 

 .ההסרה בקלות של החומרים

חומר הגימור ידגים ביצועים  -(Soil resistance)לאדמה עמידות  .6.1.2.2

 ASTM Dזהים לחומר מקביל שנבדק וקיבל אישור בהתאם לבדיקה 

3206-92. 

עמידות חומר הגימור לרצפה לדטרגנט יוגדר   -עמידות לדטרגנט .6.1.2.2

 כ"מאוד טוב".

 מהמוצרובריאותיות  דרישות סביבתיות .6.2

 תרכובות רעילות  .6.2.1

החומר המרוכז לא יהיה רעיל לאדם. החומר למערכת ניפוק יבדק  .6.2.1.1

בריכוז החומר לשימוש. חומר נחשב רעיל אם הוא עומד באחת 

 :מאמות המידה הבאות

 מ"ג/ק"ג 2444 ≥   - (LD50)דרך הפה  34%מינון קטלני 

 ליטרמ"ג/ 24 ≥ - (LC50)בשאיפה  34%ריכוז קטלני 

 חומרים גורמי סרטן, מוטגנים ורעלים הפוגעים ברבייה .6.2.2

המוצר המרוכז לא יכיל מרכיבים שהם גורמי סרטן, מוטגנים או  .6.2.2.1

ים יסודות טבעיים או חומרים אורגני רעלים הפוגעים ברבייה. 

מוכלרים הנוצרים כתוצאה מהכלרת מערכת המים, הידועים 

כגורמי סרטן, מטוגנים או פוגעים ברבייה, יכולים להימצא 

מהרמות שנקבעו בתקנות כמזהמים אם הריכוז שלהם נמוך 

 בריאות העם לאיכות מי השתייה. 

החומר המרוכז לא יהיה מאכל לעור  - (Corrosiveness)שתוכיות  .6.2.2

  .ר למערכת ניפוק ייבדק בריכוז החומר לשימושולעיניים. החומ
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החומר המרוכז לא יגרום לגירוי לעור. החומר למערכת  –גורם רגישות לעור  .6.2.6

אם המוצר מכיל חומר הידוע כגורם   .ניפוק ייבדק בריכוז החומר לשימוש

או גבוה מזה, אז המוצר כולו יחשב כגורם  4.1%המגרה את העור בריכוז של 

מעט מקרים בהם יש מידע מפורש המוכיח כי המוצר אינו לגירוי העור, ל

 גורם לגירוי בעור.

נפחי של  מרכיבי החומר יהיו בעלי נקודת  99%החומר המרוכז או  –דליקות  .6.2.3

 .65°Cהבזקה גבוהה מ 

המוצר לא יכיל חומרים העלולים לתרום משמעותית  -איכות אוויר .6.2.4

, או פגיעה באיכות אוויר של ערפיח פוטוכימי,  אוזון טרופוספרי תלהיווצרו

. לפיכך, המרכיבים האורגניים נדיפים של החומר הגימור בחללים סגורים

משקלי. המרכיבים האורגניים  3%בריכוז החומר בשימוש, לא יעלו על 

משקלי ברמת הדילול הגבוהה  2%נדיפים של חומר ההסרה לא יעלו על 

ריכוז החומר הגבוהה משקלי ב 3%ביותר המומלצת ע"י היצרן, ולא יעלה על 

 ביותר המומלץ ע"י היצרן לשימוש. 

המוצר לא יהיה רעיל ליצורים ימיים.המוצר לא  – רעילות ליצורים ימיים .6.2.3

מאמות המידה או יותר יהיה רעיל ליצורים ימיים אם הוא עומד באחת 

 הבאות:

 מ"ג/ליטר 144<    - (LD50)לאצות, סרטנים )דפניות( ודגים  34%מינון קטלני  

 4.3%לא ימצאו זרחה ופוספונט במוצר בריכוזים הגבוהים מ  – אטרופיקציה .6.2.9

 הזרחן הכללי. ממשקל 

המרכיבים  האורגניים של החומר בריכוז  –פריקות ביולוגית מימית  .6.2.9

, למעט החלק של OECDהשימוש יהיו פריקים ביולוגית בהתאם לגדרות ה 

כל יום,  29 ה של בבדיק הפולימר, השעווה, ו/או השרף של חומר הגימור.

מאמות המידה הבאות להתחלה פריקות  מרכיב בחומר חייב לעמוד באחת

 ימים: 14ביולוגית תוך 

 70%<  -(DOC)הסרה של פחמן אורגני מומס  

 60%< -(BOD)דרישת חמצן ביולוגית  

 60%< -(ThOD)  אורטיתיאחוז צריכת חמצן ביולוגית מצריכת חמצן ת 

 60%< -ת פחמן דו חמצני ווצרויאורטי של היאחוז ת 
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עפ"י דרישות אורגניים שאינם מציגים פריקות ביולוגית מרכיבים  .6.2.9.1

הגדול  (DOC), יש יציגו הסרה של פחמן אורגני מומס 2.2.9סעיף 

 במתקנים לטיפול בשפכים.   94%מ

אין צורך בבדיקת מרכיבים שלגביהם הוכח כי הם פריקים  .6.2.9.2

ו בשיטות בדיקה א בספרות שעברה ביקורת עמיתיםביולוגית 

 תיקניות. 

 המוצר לא יכיל את החומרים הבאים: -מרכיבים אסורים .6.2.14

 Alkylphenol ethoxylates  

 Phthalates 

  ,מתכות כבדות כגון אבץ, ארסן,עופרת, קדמיום, קובלט, כרום, כספית
ניקל וסלניום.

 מבהירים אופטיים 

 תרכובות מפרקות אוזון 
ם גורמי הריח בגיליון הבטיחות של היצרן יזהה את כל המרכיבי -ריחניות .6.2.11

כל מרכיב שתפקידו להעניק למוצר ריח חייב לעמוד  . (MSDS)החומר 

 בדרישות:

Code of Practice of the International Fragrance Association. 

חיים מכון התקנים אינו מעודד ניסויים בבעלי   -ניסויים בבעלי חיים  .6.2.12

ולפיכך יאושרו מרכיבים ללא צורך בבדיקה, עם הוכח בעבר בבדיקות 

שעברו ביקורת עמיתים או בשיטות בדיקה תיקניות. אין צורך בבדיקת 

תערובות עם הוכח כי כל אחד מהמרכיבים עומד באמות המידה. בנוסף 

 (in-vitro)לכך, יתקבלו תוצאות בדיקה בהן לא נעשה שימוש בבעלי חיים  

וכח ששיטת הבדיקה מצויה בספרות שעברה ביקורת עמיתים והיצרן עם ה

   נימק מדוע נבחרה שיטה מסוימת.

על  היצרן של החומר, המפיץ של החומר או גורם אחר להציע  -הדרכה .6.2

הדרכה או חומרי הדרכה לשימוש נכון במוצר. על ההדרכה להכיל הוראות 

שאריות המוצר והאריזה,  מפורטות של דילול  ושימוש נכון,  אופן סילוק של

השימוש הנכון בציוד ואוורור נכון. על היצרן להבטיח כי קיימת מערכת 

תיווי של המוצרים שמיועדת למשתמשים שאינם דוברי עברית או כאלה 

 שאינם יודעים לקרוא.

על האריזה הבסיסית להיות ברת מחזור, אלא אם האריזות  – אריזה .6.6

)כגון שקיות ותיקים( בהן יש שימוש  עשויות מחומרים קלי משקל וגמישים

 נמוך משמעותית בחומר גלם.



 
    תו ירוקתו ירוק  ולפיקוח ולפיקוח לקבלת היתר לקבלת היתר ירוק ירוק   מפרטמפרט

  

  מוצרי טיפול ברצפות לשימוש תעשייתי ומוסדימוצרי טיפול ברצפות לשימוש תעשייתי ומוסדי
 טיוטה IGTD 64 :מספר מפרט

 
 GS-64 (11/04) :מתבסס על תקן

 2   ה:מהדור 9מתוך  4עמוד 
 

 1.42.24120בתוקף מתאריך: 
 

 

 דרישות תיווי .6.3

תנחה בצורה ברורה ובולטת את  המוצרבמוצרים הדורשים דילול תווית  .6.3.1

 המשתמש להשתמש במי ברז קרים לדילול ורמת הדילול המומלצת. 

על שימוש תנחה בצורה ברורה ובולטת את המשתמש תווית המוצר  .6.3.2

כון של שאריות ומיכלי החומר הריקים ושימוש בציוד מגן נכון,סילוק נ

 אישי. 

בכל הופעה של סימון אישור "התו הירוק" על אריזה או מוצר,  .6.3.2

יש להוסיף תיאור של בסיס האישור .תיאור זה יופיע במיקום, 

סגנון וגופן ברורים לקריאה ע"י הצרכן. תיאור המוצר 

אחר בכתב  המאושר יהיה בנוסח הבא )אלא אם אושר נוסח

 ע"י נותן האישור(:

של מכון התקנים, למוצרי טיפול  XXהמוצר עומד בדרישות מפרט " 

ברצפות המיועדים לשימוש מוסדי ותעשייתי, להפחתת הרעילות לאדם 

 "ולסביבות מימיות ולהפחתת האפשרות להיווצרות ערפיח

 

 שיטות בדיקה .5

כת  לסוג הבדיקות כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמ .5.1

 במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת. הנדרש.

על המוצרים להיבדק בריכוז החומר לשימוש, אם מדללים את  .3.1.1

 שאינה עולה על רטורההחומר יש לדלל אם מים קרים בטמפ

10°C. 

תערובת לא תיבדק אם  2.2.1.1לצורך עמידה בדרישות סעיף  .3.1.2

וגי המוכיח את רעילותם של כל מרכיביה.  קיים מידע טוקסיקול

במקרה כזה מניחים כי רעילות התערובת הינה סכום מצטבר 

של רעילות כל מרכיביה ושאין השפעה סינרגיסטית. רמת 

הרעילות של התערובת תחושב עפ"י הנוסחה הבאה המביאה 

 בחשבון את המשקל של המרכיב בתערובת:
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 1.42.24120בתוקף מתאריך: 
 

 

TP - רעילות המוצר 

iwt- שקלי של המרכיב במוצרהחלק המ 

TV-   50(ערך הרעילות של המרכיב, LC50(LD 

n- מספר המרכיבים 

 מ"מ כספית.  1רעילות בשאיפה אינה נחוצה כאשר למרכיב לחץ אדים נמוך מ 

 

 מסמכים ישימים .6

 רלוונטי? 1חלק  3669האם תקן  –תקן ישראלי  .4.1

6.2. The Harmonized System for the Classification of Chemicals which 

cause mutations in Germ Cells (UN, 2003) 

6.3. 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.).  

6.4. ASTM D3206-08 Standard Test Method for Soil Resistance of 

Floor Polishes 

6.5. ASTM D2047-04 Standard Test Method for Static Coefficient of 

Friction of Polish-Coated Floor Surfaces as Measured by the James 

Machine 

6.6. UL Standards- Standard for Slip Resistance of Floor Surface 

Materials- 410, October 25, 2006. 

6.7. ASTM  D 1792-06, Standard Test Method for Long-Term 

Removability Properties of Emulsion Floor Polishes 

6.8. ASTM D3206-08, Standard Test Method for Soil Resistance of 

Floor Polishes.  

6.9. ASTM D 3207-92, Standard Test Method for Detergent Resistance 

of Floor Polish Films.  

6.10. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS – TG 

401: Acute Oral Toxicity Test - 1987 
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6.11. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS – TG 

403: Acute Inhalation Toxicity Test  - 2009 

 .2441-תקנות בריאות העם )איכותם התברואתית של מי השתייה(  .4.12

6.13. The Human Skin Construct systems (Liebsch et al. 2000; Fentem et 

al. 1998).  

6.14. Bovine opacity and permeability test (BCOP) (Sina et al. 1995)  

6.15. Method 9040 in Test Methods for Evaluating Solid Waste, 

Physical/Chemical Methods, EPA Publication SW-846.  

6.16. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS –

406: Skin Sensitisation- 1992 

6.17. ASTM D92-05a- Standard Test Method for Flash and Fire Points 

by Cleveland Open Cup Tester 

6.18. ISO 2719:2002 Determination of flash point -- Pensky-Martens 

closed cup method 

6.19. ISO 13736:2008 Determination of flash point -- Abel closed-cup 

method 

6.20.  Method 310 - DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC 

COMPOUNDS (VOC) IN CONSUMER PRODUCTS AND 

REACTIVE ORGANIC COMPOUNDS IN AEROSOL 

COATING PRODUCTS - California Air Resources Board - 2010 

6.21. ISO 7346-2:1996  Water quality -- Determination of the acute 

lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio 

Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 2: Semi-static 

method 

6.22. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS –

203: Fish, Acute Toxicity Test- 1992 

6.23. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS –

201: Alga, Growth Inhibition Test- 2006 

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-406-skin-sensitisation_9789264070660-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-406-skin-sensitisation_9789264070660-en
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6.24. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS –

201: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test- 2004 

6.25. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS –TG 

301: Ready Biodegradability- 1992 

6.26. ISO 9439:1999  Water quality -- Evaluation of ultimate aerobic 

biodegradability of organic compounds in aqueous medium -- 

Carbon dioxide evolution test 

6.27.  ISO 10708:1997  Water quality -- Evaluation in an aqueous 

medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic 

compounds -- Determination of biochemical oxygen demand in a 

two-phase closed bottle test 

6.28.  ISO 10707:1994 Water quality -- Evaluation in an aqueous 

medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic 

compounds -- Method by analysis of biochemical oxygen demand 

(closed bottle test) 

6.29.  ISO 7827:2010 Water quality -- Evaluation of the "ready", 

"ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an 

aqueous medium -- Method by analysis of dissolved organic carbon 

(DOC). 

6.30. OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS - 303 

A: Activated Sludge Units – 2001 

 

 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


