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 כללי .1

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

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת. וחוקי 

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

 או מערכת איכות דומה. 8001:2003במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.8

)חומרי  1112ת"י , 1181י ת", 1113ת"י  ,1חלק  880מפמ"כ  מוצר יעמוד בדרישותה .1.1

 החל עליו.אחר כל תקן ישראלי וכן  ,איטום הבאים במגע עם מי שתיה(

  

  חלות .2

 איטוםל המיועדים בעלי רמת פליטה ומזהמים נמוכה מוצריםלמפרט זה מגדיר את הדרישות 

 כדלקמן., בשימוש חיצוניו בשימוש פנימים, וחורים שטחים אנכיים ואופקיים, סדקי חיבורים,

 :בשימוש פנימיעל בסיס מים  איטום מוצרילמגדיר את הדרישות מפרט זה  .2.1

 לאיטום שטחי פנים.ם מוצרי .2.1.1

המיושמים הניתנים לריסוס או ניתנים לעיבוד באופן פלסטי, מוצרים ם מוצרי .2.1.2

די החיבור שנועדו צ כדי לאטמם על ידי יצירת מגע מלא בין )מישקים(בחיבורים 

 איטום ליישום על שטח פנים. מוצריכולל  –בלבד  לשימוש פנימי

 :המפרט ישים לבהתאם לכך 

 מוצריאיטום מסיליקון, לחיבורים, על בסיס מים או אצטאט ו מוצרי .2.1.2.1

 (.oxime הקשיה בעזרת)למעט ת טבעי( curing) המתקשים סיליקון

  או ביטומן. איטום על בסיס אקרילאט מוצרי .2.1.2.2

ם מוצרי, כולל במבנים בשימוש חיצוניאיטום  מוצרילמפרט ירוק זה מגדיר את הדרישות  .2.2

 :במיוחד ,דבקיםם אקריליים, פולימרים שונים ומוצריביטומנים, 

 .תכולת ממסים מועטהמוצרים על בסיס מים בעלי ציפויי גגות עם  .2.2.1

ת איטום ביטומנים על בסיס מים עם תכולת ממסים נמוכה לאיטום ת מוצרי .2.2.2

 קרקעי של מבנים ומצעים שונים.

ציפוי עם תכולת ממסים מועטה המיועד להגנה על מצעים מינרלים אופייניים  .2.2.8

הקשורות  סביבתיות השפעות או בלי מגע בקרקע, מפני בהנדסה אזרחית, עם

 . )מים( אך לא לבניה אטומה למיםבאקלים 

ריעות י דבקים קרים עם תכולת ממסים מועטה לקשירת כל פני השטח של .2.2.1

 המיועדות להגנה על גג מחדירת לחות.  ביטומניות

 

 

 



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

  איטום על בסיס מיםאיטום על בסיס מים  מוצרימוצרי
  83IGTDמפרט מספר: 

 
             

 2מהדורה:  7מתוך  2עמוד 
 
 

 01.01.2011בתוקף מתאריך: 
 

 

 

 הגדרות .3

 תחילית רתיחה נקודת בעל אורגני חומר : כלריכוזים במוצר – (VOCנדיף ) אורגני חומר .8.1

 .kPa 101.3של  סטנדרטי צלסיוס, הנמדדת בלחץ מעלות - 250 מ נמוכה או שווה

 סה"כ תרכובות אורגניות :ריכוזים בפליטות - (TVOCסה"כ תרכובות אורגניות ) .8.2

 –( בתנאים המפורטים בn-C6 – n-C16) n-hexadecane- ל n-hexaneשאותרו בטווח של 

ISO 16000  הגדרה זו מכסה את כל התרכובות האורגניות עם נקודת רתיחה בין  .1חלק

 מעלות צלזיוס. 237מעלות צלזיוס לבין  13

סה"כ תרכובות : ם בפליטותריכוזי - (TSVOCסה"כ תרכובות אורגניות למחצה ) .8.8

( בתנאים C16 –C22) n-docosane -ל  n-hexadecaneאורגניות שאותרו בטווח של

. הגדרה זו מכסה את כל התרכובות האורגניות עם 1חלק  ISO 16000 –המפורטים ב 

 מעלות צלזיוס. 818מעלות צלזיוס לבין  233נקודת רתיחה בין 

 

  דרישות .4

 1דרישות כלליות מחומרים .1.1

 וצר לא יסווג כ: המ .1.1.1

רעיל מאד, רעיל, מסוכן לסביבה, מסרטן, רעיל לרבייה, מזיק, קורוזיבי,  מוטגני  

 .(R43-)רק במקרה וסיווג זה נגרם מנוכחות מרכיב המוגדר כ irritant –או מגרה 

( הבאים או Rהמוצר לא יכיל חומרים או תכשירים המסווגים באחד מהסיכונים ) .1.1.2

 : 2ת אחד הסיכונים האלובשילוב כל שהוא המכיל א

R23 –  רעיל בשאיפה. 

 R24–  רעיל במגע עם העור. 

R25 –  רעיל בבליעה. 

R26 –  רעיל מאד בשאיפה. 

R27 –  רעיל מאד במגע עם העור. 

R28–  רעיל מאד בבליעה. 

R33 –  סכנת השפעות מצטברות. 

R39 –  סכנה לתופעות חמורות בלתי הפיכות.   

R40 –  מסרטנת. השפעהל עדות מוגבלת 

                                                           
 .1.2.1.2וכן  1.2.1.1ראו סעיפים  1
או שילוב כל  R24 ,25R ,R26 ,R27 ,,R28 39R ,R40 ,48R, 23-שמסווגים כ כחומרי שימורמרכיבים המשמשים  2

 משקלית.  0.1%כיבים במוצר, בריכוז שלא יעלה על  שהוא המכיל את אחד הסיכונים האלו, אפשריים בשימוש כמר

 משקלית. 0.8%(  מותר לשימוש בריכוז שלא יעלה על Methyl Ethyl Ketoxime*מתיל אתיל קטוקסים )
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R42 –  עלול לגרום לרגישות יתר בשאיפה. 

R45 –  לסרטן. עלול לגרום 

R46 –  תורשתי. גנטי לנזק עלול לגרום 

R48 –  סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכת. 

R49 –  בשאיפה. לסרטן עלול לגרום 

R60  –  בפוריות. עלול לפגום 

R61  –  לעובר אדם. עלול להזיק 

R62  –  תיתכן פגיעה בפוריות. 

R63  –  ייתכן נזק לעובר אדם. 

R68  –  סיכון אפשרי לתופעות בלתי הפיכות. 

לפי  ( הבאים או Rבאחד מהסיכונים ) המסווג או תכשיר המוצר לא יכיל חומר .1.1.8

GHS  את הסיכונים האלו, סה"כ בשילוב כל שהוא המכיל קטגוריות רעילות ימיות

  :3משקלית %1בריכוז שיעלה על 

R50        – החיים במים. ליצורים מאוד רעיל 

R51        –  החיים במים.  ליצורים רעיל 

  R52      –  החיים במים. ליצורים מזיק 

R53        –  הימית. לוואי לסביבה השפעות שליליות ארוכות טווח  ותופעות עלול לגרום 

 דרישות מיוחדות .1.2

 : שימוש פנימי .1.2.1

 :ום לא יכילו ביוצידים למעטאיט מוצריחומרי שימור:  .1.2.1.1

 isothiazolinones 

  כגון:

5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-

dihydroisothiazol-3-one (3:1) 

 .משקלית 0.01% שלא עולה על בריכוז

 או להגנה של סיליקון סניטרי  כחומר שימור במיכלהמשמשים  4מיקרוביוצידים

 ש.בובפני ע

 

                                                           
 משקלית. %1לא יעלה על  GHSסך כל החומרים או התכשירים הללו במוצר כולל קטגוריות רעילות ימיות לפי  3

 מוניה או אלקיל אמוניה.. לא יחול על א1.1.8סעיף  
החומר הבא או צירופי חומרים הכוללים אותו, ניתנים לשימוש באופן אלטרנטיבי למטרת שימור במיכל  4

כמו גם להגן על סיליקון סניטרי לאטימה, מפני התקפת עובש. אולם, יצרן חומר האיטום יוסיף רק את 

 משקלית. Thiabendazole – 0.01%הכמות המקסימלית לעיל: 
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  5פורמלדהיד .1.2.1.2

משקלית. החל מהתאריך  0.02%הפורמלדהיד במוצר לא יעלה על ריכוז 

 משקלית. 0.001%לא יעלה על ריכוז הפורמלדהיד החופשי , 01.01.2011

  :שימוש חיצוני .1.2.2

 5פורמלדהיד .1.2.2.1

 משקלית. 0.01%לא יעלה על  ריכוז הפורמלדהיד המרבי

 פיגמנטים .1.2.8

ערכי כמרכיב בהם לא יוספו  ששום פיגמנטים המכילים עופרת, קדמיום, או כר

)טבעי או קשור  ובלתי ניתנים למניעה תהליךלחומר איטום. זיהומים הקשורים ל

 0.02% עדאו בנוגע לעופרת  0.01%לייצור(, מותרים בחומר הגלם עד לריכוז של 

 .משקלית

 (פלסטיסייזריםמרככים ) .1.2.1

לא יכיל המוצר הסופי . לאטיםאמקבוצת הפטבמרככים סור להשתמש יאחל 

 ,R60, R61, R62, R50, R51, R52 ,R53הנושאים את משפטי הסיכון  פטאלאטים

R50/53, R51/53, R52/53 . 

 בדיל אורגאני .1.2.1

יש לעמוד  (,curing) ההקשימשמש כזרז בראקציית ה בדיל אורגאניאם  .1.2.1.1

 בדרישות הבאות:

 Ordinance on Food-שרשומים ב בדיל אורגאניהמוצר יכול להכיל חומרי  .1.2.1.1.1

and Other Commodities.למעט חומרי בדיל די בוטיל ) 

, בזרז, לא (DBTטין )-י בוטילד-ו (TBTטין )-בדיל טרי בוטילשל זיהומים  .1.2.1.1.2

 .משקלית 0.1%יעלו על 

 איטום שעלולים להיות במגע עם מי שתייה מוצרידרישות נוספות ל .1.2.1

 התאמהור איטום שעלולים לבוא במגע עם מי שתייה, מבקש הבקשה יגיש איש מוצריל

 .1112ת"י ל

 (TVOC) ריכוז חומרים אורגניים נדיפים במוצר  .1.2.7

 במוצר הסופי לא יעלה על הערכים הבאים: TVOCריכוז 

 .משקלית %2.0: בשימוש פנימיאיטום  מוצרי .1.2.7.1

 .משקלית %1: בשימוש חיצוניאיטום  מוצרי .1.2.7.2

                                                           
 .1.1בניגוד לסעיף  5
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 (IAQ) מבניתאיכות אוויר פנים  - בשימוש פנימיאיטום  מוצריל .1.2.3

מערכי תהיה חריגה , אסור ש)חלות( 2נמצאים תחת הגדרת סעיף המוצרים ב

 :של מסמך העדכנילעל ידי אנאלוגיה  ,במבחן תא הפליטה המובאים לעיל,

"Health risk assessment process for emissions of volatile organic compounds (VOC) 

from building products" developed by the Committee for Health-Related Evaluation 

of Building Products (AgBB). 

 ערכי פליטה: – 1טבלה המופיעים בלפי ערכי הפליטה 

 (22-ערך סופי )ביום ה היום השלישי חומר

6C-כלל חומרים אורגאניים 

16C (TVOC) 

 2000-  קטן או שווה

 8מיקרוגרם/מ

 8מיקרוגרם/מ 800-קטן או שווה 

<16C-ם כלל חומרים אורגאניי

22C (TSVOC) 

 8מיקרוגרם/מ 80-קטן או שווה  

 חל"מ 0.01 -מ קטן או שווה  פורמלדהיד

 חל"מ 0.01 -קטן או שווה מ  כלל אלדהידים אחרים 

אם בארבע ימי  ,ימים 7-אך לא פחות מ ,יום 23-ניתן להפסיק את הבדיקה מוקדם יותר מ

קופה זו אין עלייה בריכוזו של אף בדיקות עוקבים ערכי הפליטה לא חורגים ואם במשך ת

 אחד מהחומרים הנבדקים(.

 

 מוצר אריזות .5

אריזות מתכת לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום שש ערכי. זיהומים של   .1.1.1

לא  מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור של פח המוצר,

 לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו לעיל. 0.01%יעלה על 

זות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים המכילים ארי .1.1.2

 הלוגנים אחרים.

 אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון.  .1.1.8

במידה והאריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למיחזור, ההפרדה ביניהם  .1.1.1

 תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל שהוא.

 .צר יהיו מחומרים ברי מחזורכל חומרי אריזת המו .1.1.1

 

 שיטות בדיקה .6

מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש. המעבדה יבוצעו על ידי  כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה .1.1

במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג יבוצעו במידה ולא קיימת מעבדה כזו, הבדיקות 

 בדיקות אלו.
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, תקני  ISOאלה: תקני הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות ה .1.2

EN ,מסמכי:וכן , תקנים של מכוני תקינה לאומיים AWWA ,ASTM NSF ,FCC ,

APHA standards methods ,EPAו ,- KIWA. 

 מסמכים ישימים .7

7.1. Der Blaue Engel. Low-Emission Sealants for Interior Use: RAL-UZ 123. 

Edition April 2009. 

7.2. Der Blaue Engel. Low-Solvent Roof Coatings and Bitumen Adhesives: RAL-

UZ 115. Edition April 2011. 

7.3. Committee for Health-related Evaluation of Building Products (AgBB) - A 

contribution to the Construction Products Directive: Health-related Evaluation 

Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions (VOC and SVOC) from 

Building Products. Updated List of LCI values 2012 in Part 3. June 2012. 

7.4. Parliament or of the Council. EN. Establishing the ecological criteria for the 

award of the Community eco-label to outdoor paints and varnishes 

(2009/543/EC). Official Journal of the European Union. Volume 52, 14.7.2009 (L 

181).  

7.5. Parliament or of the Council. EN. Official Journal of the European Union. 

Establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label 

to indoor paints and varnishes (2009/544/EC). Volume 52, 14.7.2009 (L 181). 

7.6. Parliament or of the Council. EN. Official Journal of the European Union. on 

the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of 

organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing 

products and amending Directive 1999/13/EC (2004/42/CE). 30.4.2004 (L 143). 

7.7. ISO 16000-6:2011. Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic 

compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA 

sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID. 

 .2010 .דרישות-מערכת ניהול איכות - 8001: 2003ת"י  .מכון התקנים .7.3

 .2008 ן ודרישות.מיו -חומרי איטום -מבנים - 1181ת"י  .מכון התקנים .7.8

ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המושמים  - 1113ת"י  .מכון התקנים .7.10

 .2001 כמערכת נוזלית בתווך מימי.

קרקעיים: חומרים -חומרים לאיטום מבנים תת - 1חלק  880מפרט מכון התקנים.  .7.11

 .1881 שאינם נספגים.

 .2012בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.  - 1112מכון התקנים. ת"י  .7.12

http://www.sii.org.il/standard.nsf/Standards/1015360000?OpenDocument
http://www.sii.org.il/standard.nsf/Standards/1045180000?OpenDocument
http://www.sii.org.il/standard.nsf/Standards/2003900100?OpenDocument


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

  איטום על בסיס מיםאיטום על בסיס מים  מוצרימוצרי
  83IGTDמפרט מספר: 

 
             

 2מהדורה:  7מתוך  7עמוד 
 
 

 01.01.2011בתוקף מתאריך: 
 

 

 

 

 נספחים .2

 אין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

עי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, ללא רשות אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצ

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


