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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  1010

 וחוקי מדינת ישראל , הוראת הדין היא שקובעת0

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק0 1000

 או מערכת איכות דומה0 9111במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  1010

  החל עליו0 המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי 1040

 

 חלות .2

 :"צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה" כדלקמן מפרט זה חל על 0010

  0לשימוש פנימי וחיצוני ם על בסיס מיםצבעי 001010

 ברק נמוך0צבעי חוץ או פנים  00101010

 0מבריקצבעי חוץ או פנים משי או  00101000

 דקורטיביים0צבעי אפקטים  001000

 0ויסודות מקשרים צבעי יסוד 001010

 כולל ציפוי נגד קורוזיה צבעים ולכות לעץ ולמתכת 001040

 0דו רכיביים לביצועים מיוחדים )כגון רצפות(חד וצבעים  001020

 ציפויי מרקם אקריליים פנים וחוץ0 001060

 מפרט זה אינו חל: 0000

 0מוצרי שימור עץ 000010

 0לרבות ציפויים כבדים תעשייתי או מקצועי ייעודי ציפוי לשימוש 000000

 

 הגדרות. 3

כל חומר אורגני בעל נקודת רתיחה תחילית שווה  – VOC)חומר אורגני נדיף )  1010

 kPa 111010בלחץ סטנדרטי של תנמדדה ,מעלות צלסיוס 021 -מ נמוכהאו 

כל חומר אורגני בעל נקודת רתיחה  -VAH)פחממנים ארומטיים נדיפים )  1000

בלחץ סטנדרטי  מעלות צלסיוס, הנמדדת 021 -מ  תחילית שווה או נמוכה

 , המכיל לפחות מולקולה ארומטית אחתkPa 11101 0של

 19420כמוגדר בתקן ישראלי ת"י  – צבעי חוץ  1010

 0 1611ו  819כמוגדר בתקנים ישראליים  – צבעי פנים  1040

 0מעלות 61וית ובז 02 -פחות מ – ברק נמוך  1020

 0מעלות 61וית ובז 02מעל ברק  – מבריקמשי או   1060

 0 1111 ת"י כמוגדר בתקן ישראלי – ציפויי מרקם  1010
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והוספת מגוון ממשחות הגיוון  מוכן לשימוש אצל הלקוחמוצר  – מוצר סופי  1080

 0המומלצות על ידי היצרן

 

 

  דרישות .4

לא יעלה על הערכים הסופי במוצר ( VOC) ריכוז החומרים האורגניים הנדיפים 4010

 הבאים:

 למפרט  2סוג המוצר וסיווגו בסעיף 

 זה

 gr/lערכים של במרבי  VOCערך

 (לאחר דילול)

 צבעי חוץ או פנים ברק נמוך 0010101
 צבעי פנים – 12

 צבעי חוץ – 41

 צבעי פנים – 61 צבעי חוץ או פנים משי או מבריק  0010100

 צבעי פנים – 91 צבעי אפקטים מיוחדים 00100

 ופניםצבעי חוץ  – 12 צבעי יסוד  00101

 צבעי חוץ – 91 צבעים ולכות לעץ ולמתכת 00104

צבעים דו רכיביים לביצועים  00102

 מיוחדים

 ופנים צבעי חוץ – 111

 ציפויי מרקם אקריליים 00106
 פנים ציפוי – 12

 חוץ ציפוי – 41

 

 

 

 

המוצר לא יסווג כ: רעיל מאד, רעיל, מסוכן לסביבה, מסרטן, רעיל לרבייה,  4000

)רק במקרה וסיווג זה נגרם  irritant –או מגרה  מוטגני מזיק, קורוזיבי,

 )במידה וישים(0הגיוון  (, לפני ואחריH317 ,R43-מנוכחות מרכיב המוגדר כ
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( הבאים Rהמוצר לא יכיל חומרים או תכשירים המסווגים באחד מהסיכונים ) 4010

 : *או בשילוב כל שהוא המכיל את אחד הסיכונים האלו

 

 משפט סיכון

 2332ת"י לפי 

 יכוןסהצהרת גורם 

 GHSלפי 

 הגדרת סיכון

R23 H331 

H330 

 בשאיפה רעיל 

R24 H311  עם העור רעיל במגע 

R25 H301 רעיל בבליעה 

R26 H330 רעיל מאד בשאיפה 

R27 H310 רעיל מאד במגע עם העור 

R28 H300 רעיל מאד בבליעה 

R33 H373  מצטברות סכנת השפעות 

R39 H370  לתופעות חמורות בלתי סכנה

 הפיכות0

R40 H351  עדות מוגבלת להשפעה

 מסרטנת0

R42 H334  עלול לגרום לרגישות יתר

 בשאיפה0

R45 H350 0עלול לגרום לסרטן 

R46 H340  עלול לגרום לנזק גנטי

 תורשתי0

R48 H372 

H373 

לבריאות  סכנה לנזק חמור

 בחשיפה ממושכת0

R49 H350i  בשאיפה0עלול לגרום לסרטן 

R60 H360F 0עלול לפגום בפוריות 

R61 H360D 0עלול להזיק לעובר אדם 

R62 H361f 0תיתכן פגיעה בפוריות 

R63 H361d 0ייתכן נזק לעובר אדם 

R68 H341 סיכון אפשרי לתופעות בלתי 

 הפיכות0
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  :להלןכבצבע ושמסווגים  כחומרי שימורמרכיבים המשמשים *

 משפט סיכון

 2332לפי ת"י 

 הצהרת גורם סיכון

 GHSלפי 

 הגדרת סיכון

R23 H331 

H330 

 רעיל בשאיפה

R24 H311 רעיל במגע עם העור 

R25 H301 רעיל בבליעה 

R26 H330 רעיל מאד בשאיפה 

R27 H310 רעיל מאד במגע עם העור 

R28 H300 רעיל מאד בבליעה 

R39  H370  סכנה לתופעות חמורות בלתי

 הפיכות0

R40  H351 0עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת 

R48  H372 

H373 

סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה 

 ממושכת0

או שילוב כל שהוא המכיל את אחד הסיכונים האלו, אפשריים בשימוש כמרכיבים 

 משקלית0  101% א יעלה עלריכוז שלבבצבע, 

 מותר לשימוש בצבעי אלקיד (Methyl Ethyl Ketoxime*מתיל אתיל קטוקסים )

 משקלית0 101%בריכוז שלא יעלה על 

 ( הבאים אוHאו  Rהמוצר לא יכיל חומרים או תכשירים המסווגים באחד מהסיכונים ) 4040
 : *משקלית 0%בשילוב כל שהוא המכיל את אחד הסיכונים האלו, בריכוז שיעלה על 

 

 משפט סיכון

 2332לפי ת"י 

 הצהרת גורם סיכון

 GHSלפי 

 הגדרת סיכון

R50 H400  מאוד ליצורים החיים במיםרעיל 

R51 H411 רעיל ליצורים החיים במים 

R52 H411 

H412 

 החיים במים ליצורים מזיק

R53 H400 

H411 

H412 

עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות 

 טווח ותופעות לוואי לסביבה הימית
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 משקלית0 4%חומרים או התכשירים הללו במוצר לא יעלה על הל כסך *

 .יחול על אמוניה או אלקיל אמוניה לא 4.4סעיף 

אין להוסיף למוצר פחממנים ארומטיים נדיפים0 זיהומים שאין אפשרות  4020

למנוע אותם במהלך היצור )טבעיים או שנוצרים בייצור(, ריכוזם  טכנית

 משקלית מהמוצר0 101%על  במוצר לא יעלה

בענים תכשירים או צבכל שלבי ייצורו והשימוש בו,  ,למוצרלהוסיף  אין 4060

למעט בריום , ארסן, בריום )כרום שש ערכי ,, כספיתהמכילים עופרת, קדמיום

  0ט(, סלניום ואנטימוןסולפ

קובלט לא יוסף גם הוא, למעט מלח קובלט המשמש בצבעים אלקידיים0 

 1012%0המותר של קובלט לא יעלה על במקרה זה הריכוז 

טכנית למנוע אותם שאין אפשרות של כל המתכות שלעיל,  זיהומיםסה"כ 

 1011%לא יעלה על  במוצרריכוזם  ,במהלך היצור )טבעיים או שנוצרים בייצור(

 משקלית מהמוצר0

 alkyl phenol את החומר , בכל שלבי ייצורו והשימוש בו,למוצראין להוסיף  4010

ethoxylate0 

 

במוצר הסופי לא יעלה על  Isothiazolinon –תיאזולינון -רי איזומריכוז חו 4080

 100%בצבעים לציפוי עץ ריכוז החומר לא יעלה על משקלית מהמוצר0  1012%

  one 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3א0  :תערובת של משקלית0

  methyl-2H-isothiazol-3 one -2ב0                       

 משקלית0 0.001 2% , לא יעלה על)א:ב( 1:1ביחס של     

  

 Perfluorinated alkyl sulfonates (PFAS),Perfluorinated המוצר לא יכיל 4090

carboxylic acids  (PFCA) כוללPerfluorooctanoic Acid ((PFOA 

 ,PFOS, PFAS, PFOA" של OECDהכלולים ברשימתקרובים חומרים ו

PFCA - תרכובות קרובות וכימיקלים העלולים להתפרק ל- PFCA0" 

 

 0משקלית 10111%ריכוז הפורמלדהיד במוצר לא יעלה על  40110

  .לא חל בשלב זה 4.13 לגבי סעיף 4.3סעיף 
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המוצר הסופי לא יכיל ממיסים אורגנים מוכלרים הנושאים את משפטי  40110
 :הבאים הסיכון

 

לפי ת"י  משפט סיכון

2332 

 הצהרת גורם סיכון

 GHSלפי 

 הגדרת סיכון

R26/27  H310 

H330 

 .במגע עם העוררעיל מאד 

 .רעיל בשאיפה

R45  H350 0עלול לגרום לסרטן 

R48/20/22  H373  סכנה לנזק חמור לבריאות בחשיפה

 ממושכת0

R50  H400 רעיל מאוד ליצורים החיים במים 

R51  H411 רעיל ליצורים החיים במים 

R52  H411 

H412 

 החיים במים ליצורים מזיק

R53  H400 

H411 

H412 

לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח עלול 

 ותופעות לוואי לסביבה הימית

R50/53  H400 

H410 

 .רעיל מאוד ליצורים החיים במים

 

R51/53  H411 רעיל ליצורים החיים במים 

R52/53  H412 החיים במים ליצורים מזיק 

R59  EUH059 אוזון 
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 הנושאים את משפטי הסיכום הבאים: פטאלאטים  לא יכילהסופי המוצר  40100

 הצהרת גורם יכון 2332לפי ת"י  משפט סיכון

 GHSלפי 

 הגדרת סיכון

R60  H360 F 0עלול לפגום בפוריות 

R53    

R50/53  H400 

H410 

 .רעיל מאוד ליצורים החיים במים

 

R51/53  H411 רעיל ליצורים החיים במים 

R52/53  H412 במיםהחיים  ליצורים מזיק 

R61  H360D 0עלול להזיק לעובר אדם 

R62  H361f 0תיתכן פגיעה בפוריות 

R50  H400 רעיל מאוד ליצורים החיים במים 

R51  H411 רעיל ליצורים החיים במים 

R52 H411 

H412 

 החיים במים ליצורים מזיק

 

 אריזות 40110

אריזות מתכת לא יכילו עופרת, קדמיום, כספית וכרום שש ערכי0  4011010

זיהומים של מתכות אלו, שאין אפשרות טכנית למנוע אותם במהלך היצור 

לסה"כ המתכות הכבדות שהוזכרו  1011%של פח המוצר, לא יעלה על 

 לעיל0

אריזות המכילות פלסטיק, לא יכילו חומרים מוכלרים או חומרים  4011000

 המכילים הלוגנים אחרים0

 אריזות לא יכילו חומרים הפוגעים באוזון0  4011010

ריזה מורכבת ממספר סוגי חומרים הניתנים למחזור, במידה והא 4011040

ההפרדה ביניהם תהיה פשוטה ומהירה וללא צורך בשימוש במכשיר כל 

 שהוא0

 ל חומרי אריזת המוצר יהיו מחומרים ברי מחזור שניתן למחזרםכ 4011020

  0בארץ, בחברות מאושרות
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 שיטות בדיקה .5

מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש0 כל הבדיקות הנדרשות במפרט זה יבוצעו על ידי מעבדה  201

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

 בדיקות אלו0

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני 2000

, ASTM NSF ,AWWA ,EPA, תקנים של מכוני תקינה לאומיים, מסמכי: ENתקני 

FCC ,APHA standards methodsו ,- KIWA0 

 

 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1 2004/42/CE  

6.2 2009/543/EC 

6.3 2009/544/EC 

 

 נספחים .7

 אין0

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


