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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. .1.1

 או מערכת איכות דומה. 8001:1009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

חומרי סיכה על  - 1211וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות ת"י המ .1.1

 בסיס מינרלי שפגיעתם בסביבה פחותה )מוצרים "ירוקים"(.

 

 חלות .2

 :המפרט יחול על

   מסככים  .1.1

 שמן לסיכה.   1.1.1

 גריז לסיכה.   1.1.1

מסככים שבתנאי ואך ורק ל בהם יש איבוד מוחלט של חומר הסיכה,עבור שימושים היא  חלותה

שימוש רגילים מגיעים בחלקם הגדול לסביבה, כגון מסככים למתגים ומסילות, כמו גם מסככים 

-למסבים פתוחים או למטרות איטום. לא כלולים בתוך כך נוזלים הידראוליים ושמני מנועים דו

 פעימתיים.  

 מסככים לשימוש בתעשיית הזכוכית.   .1.1

 תבניות ביציקות בטון.  שמנים לשחרור .1.1

 

 הגדרות .3

 אין 

 

 דרישות  .4

   - הלןכדל ,מסוימים 1מסוכנים המוצרים לא יכילו חומרים .1.1

ומסווגים לפי כללי סיווג  EEC867/54/2לדירקטיבה האירופית  1מופיעים בנספח  .1.1.1

(, ,toxic T) "או כ"רעילים( ,+very toxic Tהחומרים המסוכנים כ"רעילים ביותר" )

 קם צריכים לשאת את משפטי הסיכון כדלהלן: בעת שיוואשר 

-R45  עלול לגרום סרטן 

-R46  עלול לגרום נזק גנטי תורשתי 

                                                        

 . 1חלק  2032חומרים מסוכנים כהגדרתם בת"י 1 

 . (substancesדירקטיבה אירופית בדבר סיווג, סימון ותיווי של חומרים כימיים )2 
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-R48   סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכת 

-R68   ייתכנו השפעות בלתי הפיכות 

לפי הסיווג  1-, ו1, 1מסווגים כמסרטנים, מוטגניים או רעילים לרבייה בקטגוריות   1.1.1

 ירופי.הא

 מסווגים כמסוכנים לסביבה המימית לפי הסיווג האירופי.   1.1.1

( או מסווגים sensitizing)כחומרים המעוררים ריגוש בדרכי הנשימה או העור מסווגים   1.1.1

 כבעלי תכונות כרוניות אחרות. 

ניקיונות -סייג: ריכוז החומרים המסרטנים, המוטגניים והרעילים לרבייה כאי  1.1.5

אחוז משקלי, ואולם יש לשאוף ולמזער  0.01משויכים לתהליכי הייצור לא יעלה על ה

 ריכוזם ככל הניתן. 

לדירקטיבה האירופית  1המוצר לא יכיל חומרים המופיעים ברשימה בנספח  .1.1
3/EEC867/54  המאופיינים בסיכון אחד לפחות מעל ריכוז אשר יסווג את התערובת בו

 -כ EC1888/4/45בה עפ"י דירקטיהחומרים מצויים 

 "מגרה".  יכון " ואת ציון הסXi( הנושא את הסמל "irritantמגרה )  1.1.1

 ו/או את משפטי הסיכון הבאים:" Nמסוכן לסביבה הנושא את הסמל "  1.1.1

-R52  מזיק ליצורים החיים במים 

-R53  עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית 

לדירקטיבה האירופית  1יכיל חומרים המופיעים ברשימה בנספח  כן, המוצר לא-כמו .1.1

67/548/EEC ( אשר יסווג את 50%המאופיינים בסיכון אחד לפחות מעל מחצית ריכוז )

( הנושא harmfulמזיק ) -כ EC1888/45/התערובת בו החומרים מצויים עפ"י דירקטיבה 

 " ואת ציון הסיכון "מזיק". Xnאת הסמל "

 הלוגניות או ניטריטיות. -תרכובות אורגנו המוצר לא יכיל .1.1

 פריקות ביולוגית ורעילות לסביבה של המרכיבים.  .1.5

 חומרי יסוד  .1.5.1

 נחשבים כחומרי יסוד.  תמשקלי 5%חומרים המהווים מרכיבים במוצר מעל 

                                                        

 (. substancesדירקטיבה אירופית בדבר סיווג, סימון ותיווי של חומרים כימיים ) 3 

 (. preparationsדירקטיבה אירופית בדבר סיווג, סימון ותיווי של תערובות של חומרים כימיים ) 4 
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 חומרי יסוד של שמני סיכה לתבניות  .1.5.1.1

פריקים ביולוגית כל  חומרי יסוד של שמני סיכה לתבניות חייבים להיות

לפחות. הדבר יודגם באמצעות אחד המבחנים  00%-אחד בפני עצמו ב

 המצוינים בהמשך. 

מג"ל, כל  100-כי לחומרי היסוד רעילות של מתחת ל ,במידה וחושדים

 שמו גם לגבי חומרי היסוד.   ויי בהמשךמבחני הרעילות לסביבה כמפורט 

כל  ,פריקים ביולוגית יהיו)שמן ומסמיך( יכה חומרי יסוד של מיני גריז לס  1.5.1.1

הדבר יודגם  באמצעות אחד המבחנים לפחות.  00%-ב ,אחד בפני עצמו

מסמיכים אנאורגאניים )מסמיכים מינראליים(,  המוזכרים לעיל.

פולימרים שאינם מתמוססים במים )העשויים -כים שנוצרו מביויומסמ

 יובאו בחשבון.    ממרכיבים טבעיים, דוגמת פוליסכרידים(, לא

במקרה של מסמיכים שעברו עיבוד כימי )בעדיפות למסמיכים מינראליים  

הוכחה תוצג  ,פולימרים שהותאמו(, ושאינם פריקים ביולוגית-או ביו

 יציבות תוגדר אם התמיסה עם מיםליציבות המרכיב שעבר התאמה. 

 מג"ל.  1 ≥ היא

מג"ל, כל  100-במידה וחושדים כי לחומרי היסוד רעילות של מתחת ל

 שמו גם לגבי חומרי היסוד.   ויילעיל מבחני הרעילות לסביבה כמפורט 

 תוספים  .1.5.1

לעיל,  1.5.1בהנחה כי התוספים פריקים באותה מידה כמו חומרי היסוד עפ"י סעיף 

 הדרישות הבאות לא יחולו:

פוטנציאל פריקות ביולוגית במסככים ושמני סיכה לתבניות תכולת המרכיבים בעלי 

 משקלית.  5%לא תעלה על 

טוקסיקולוגיים לגבי המרכיבים בעלי הפוטנציאל -פרט לכך, לא יהיו ספקות אקו

 לפריקות ביולוגית והבלתי פריקים. מקובל שיהיו ספקות כאלה כאשר המרכיבים: 

   LC50EC/50ם, דהיינו בעלי ערכי יצורים מימיילבעלי אפקט של רעילות מרובה -

 מג"ל.  0.01 ≥בבדיקה ארוכת טווח  NOECאו  ,מג"ל 1 ≥בבדיקה אקוטית 

 או

בבדיקה  LC50EC/50בעלי השפעה שלילית על יצורים מימיים, דהיינו בעלי ערכי -

 מג"ל.  1 ≥בבדיקה ארוכת טווח  NOECאו  ,מג"ל 100 ≥אקוטית  

 -ו

 ר. בעלי פוטנציאל ביולוגי מצטב
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: מקדם owP log (owP ≤ 3.0-ניתן להניח קיומו של אפקט זה במידה ו

ו/או במידה והחומר הוא פעיל שטח, אלא אם כן  BCF > 100    אוקטנול/מים( או

 טוקסיים ארוכי טווח. -ניתן להוכיח כי לא יהיו אפקטים אקו

החומרים יסווגו כפעילי שטח במידה ושטח הפנים של תמיסה מימית בטווח 

 . mN/m 50 ≥ג"ל הוא  1נמדד של עד ה

 000 ≤ומשקלם המולקרי הממוצע הוא  owlog P ≤ 6.0למעט החומרים עבורם 

g/mol . 

  או

 מ"ג/ק"ג.  50EC ≥ 100מצביעים על אפקט טוקסי בצמחים וסקולריים, דהיינו -

 או 

מג"ל במערך עיכוב גדילת חיידקים  50IC  <100ריכוז מעכב  %50מצביעים על -

 שעות ניסוי.  1 לאחר

 

 פולימרים.   .1.5.1

 לעיל(  1.5.1במידה והתוספים הם פולימרים בלתי פריקים ביולוגית )לפי סעיף 

יש צורך צריך להוכיח נייחות )יציבות(. אם מדובר בתמיסה של פולימרים,  -

 -הוכחה ליציבות החומר הפעיל הבלתי מומס. היציבות תיחשב כמוכחת במידה וב

 -מג"ל ו 1ים היא > המסיסות במ -

 -, ו1%אינם עולים על  g/mol 1000 ≥מרכיבים עם משקל מולקולרי של  -

 . 1.5.1טוקסיקולוגים עפ"י סעיף -צריך להוכיח כי אין ספקות אקו -

 סילוק .1.2

 כדלהלן: ,את ההנחיות לסילוק ויכיל ,וכן הכיתוב על האריזה ,הוראות שימוש

ן מתבניות לחדור לשפכים או מר לשחרור בטואין לאפשר לשאריות חומר הסיכה/חו

 . לקרקע

יש לפנות את השאריות לתחנת איסוף מקומית או לאתרי סילוק וטיפול מאושרים לטיפול 

 בהתאם לחקיקה הרלוונטית לטיפול בפסולות.

 דרישות טכניות ושירותיות   .1.0

וגעות חומרי הסיכה והחומרים לשחרור תבניות בטון צריכים לעמוד בדרישות הנ

 לשירותיות ובטיחות. 
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 שיטות בדיקה .5

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

 ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת.

 

 מסמכים ישימים .6

 "(חומרי סיכה על בסיס מינרלי שפגיעתם בסביבה פחותה )מוצרים "ירוקים - 1211ת"י  .2.1

 מפרטה .2.1

Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Readily 
Biodegradable Lubricants   and Forming Oils / Blue Angel BE 64 (Edition 
April 2007) 

 חומרים מסוכנים: סיווג, אריזה, תיווי וסימון. – 1101ת"י  .2.1

 (.   CLP)רגולציית  1101/1009רגולציה אירופית  .2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי

 


