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 כללי .1

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

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 .להענקת תו ירוק הסביבההגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.1

 .או מערכת איכות דומה 2001:9009על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

אבקות לניקוי " -1111ת"י וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות המ .1.1

 – 656 מת"י מפרט", כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון

נוזל ניקוי " – 660 מת"י מפרט" ואבקה לניקוי כלי זכוכית מעבדתיים במדיחי כלים"

 ."וחיטוי למדיחי כלים במוסדות

 

  חלות .1

"חומרי ניקוי למדיחי כלים", שנועדו לשימוש דרישות עבור מגדיר את ה ,רט זהמפ  .1.1

במדיחי כלים אוטומטיים ביתיים, וכן את כל חומרי הניקוי שנועדו לשימוש במדיחי 

אך דומים בגודלם ואופן פעולתם למדיחי כלים  ,כלים אוטומטיים לשימושים מקצועיים

 אוטומטיים ביתיים.

 

 הגדרות .1

1.1. "EDTA "-  ethylene diamine-tetra-acetic acid  אוethylene dinitrilo-tetra-acetic 

acid .או אחד ממלחיו 

מתייחס להכנת חומר הניקוי ולא להכנת חומרי הגלם  -" עשוי או מיוצר באמצעות" .1.1

לחומר הניקוי, אלא אם צוין אחרת באופן פרטני בדרישות המוצר. שיירים ומרכיבים לא 

 שות הפרטניות למוצר.מגיבים מכוסים בדרי

תרכובת שבהימצאה בתוך או על משטח כמעט  -" (FWAחומר הלבנה פלואורוצנטי )" .1.1

 לבן יוצרת מראית עין של הלבנה בזכות תכונותיה הפלואורוצנטיות. 

( פירושם חומרים שנועדו לשמור על בסיסיות ו/או לקשור יוני Builders" )חומרי מבנה" .1.1

ו/או לשמר את הלכלוך בתמיסה ובכך לשפר את יעילות סידן ומגנזיום )ריכוך המים( 

, זאוליטים, נתרן ציטרט, NTA ,EDTAחומר הניקוי. בחומרים אלו נכללים פוספאטים, 

 נתרן סיליקט ונתרן קרבונט.

הנם חומרים אורגניים המוספים מטעמים אסטטיים לצורך מתן  -"  חומרי צבע ובישום" .1.3

סתיר את ריחם של מרכיבים אחרים או של תהליך צבע וריח למוצר. הבישום עשוי גם לה

 השטיפה עצמו.
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הנם חומרים  -( Readily Biodegradable" )המתכלים בקלות חומרים פעילי שטח" .1.3

פעילי שטח שבעת הטיפול במתקן טיהור שפכים בתהליך אירובי מתכלים ברמה של 

 בשלוש שעות 20%לפחות 

מתח הפנים ובכך לסייע למים להכיל  כל חומר שמטרתו לצמצם את -" חומר פעיל שטח" .1.3

 ולהסיר לכלוך מפני השטח.

 

  ביצועים סביבתיים דרישות    .1

 תאימות למטרה הייעודית  1.1

טומן  ירוקתו ההכי  ,יציגו ביצועים טובים במילוי ייעודם. מכאן משתמעירוק מוצרים בעלי תו 

 .תאים למימוש ייעודםחייבים לה ירוקבחובו עדות לרמת ביצועים מסוימת. מוצרים בעלי תו 

 מטריצת הניקוד הסביבתי  1.1

 ומשוכללים ומוערכים כיחידה אחת: ,להלן נכללים במטריצה הסביבתיתשחמשת המדדים 

 ( נפח הדילול הקריטי, רעילותTOXCDV) 

 סה"כ כימיקלים 

 ה פוספאטים( כמבוטאים- sodium tripolyphosphate – STPP.) 

 חומרים אורגניים שאינם מתכלים בס( ביבה אירוביתaNBDO) 

 יחומרים אורגניים שאינם מתכלים בסביבה אנא( רוביתanNBDO) 

הכללתם ומשקלם היחסי. הנוסחאות -איכללים ללהלן מפורטים המדדים וניקודם, שטבלה ב

. המדדים מחושבים לכל ' להלןז' עד אהכללה מפורטים בסעיפים -איכללים ללחישוב כל מדד ו

המשקלי, והם יסוכמו עבור כל ה לרחיצה, תכולת המים והאחוז תוך התחשבות במנ ,מרכיב

 מרכיבי המוצר. 

π מטריצת הניקוד הסביבתי 

 ניקוד                                                        

 מדד 

אי ל סף 1 9 6 1

 הכללה

משקל 

 יחסי

 9 900  190 190 60 נפח הדילול הקריטי, רעילות

 סה"כ כימיקלים

 (STPP -)כ פאטיםפוס

חומרים אורגניים שאינם מתכלים 

 בסביבה אירובית

חומרים אורגניים שאינם מתכלים 

 רוביתיבסביבה אנא

16.5 

0 

0 

 

0 

19 

9.5 

0.95 

 

0 

12.5 

5 

0.5 

 

0.10 

91 

1.5 

0.15 

 

0.15 

99.5 

10 

1 

 

0.9 

6 

9 

1 

 

1.5 

        60                                        דירוג מינימאלי הכרחי
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 המיוצג בליטר לשטיפה.  CDVמלבד ,כל הערכים מיוצגים בגרם לשטיפההערה: 

 נפח הדילול הקריטי, רעילות .א

 ( על פי הנוסחה הבאה:ingredient i( תחושב לכל מרכיב )TOXCDVרעילות נפח הדילול הקריטי )

 

הנו השפעת  LTE -הנו גורם הטעינה ו LF( הנו משקל המרכיב במינון המומלץ, iכאשר המשקל )

 -של סך המרכיבים ישוקלל כך שה TOXCDV -הרעילות ארוכת הטווח של ריכוז המרכיב. ה

TOXCDV :של המוצר יהיה 

(ingredient i) TOXCDV∑=TOXCDV 

 ליטר לשטיפה ומטה. 900יעמוד על  TOXCDV -ה

 60))*8TOX(CDV-5 )/(=TOXCDVניקוד )

 סה"כ כימיקלים .ב

 שטיפה, הנם המינון המומלץ לשימוש, פחות תכולת המים.סך הכימיקלים, בגרמים ל

 גרם לשטיפה. 99.5סך הכימיקלים לא יעלה על 

 (15-/סה"כ כימיקלים(1.5*))6ניקוד )סה"כ כימיקלים(= 

 (STPP ,sodium tripolyphosphate -)כפוספאטים  .ג

 .STPP -בנוסחה המחושבים כפוספאטים הנם כמות ה פוספאטים

 גרם לשטיפה. 10א תעלה על ל הפוספאטיםכמות 

 .1 -(aNBDO/0.95(=)פוספאטיםניקוד )

 (aNBDOחומרים אורגניים שאינם מתכלים בסביבה אירובית ) .ד

חומרים אורגניים שאינם מתכלים בסביבה אירובית נמדדים במשקלם לשטיפה, בגרמים, של כלל 

 .המרכיבים האורגניים שאינם מתכלים בסביבה אירובית

 גרם לשטיפה. 1על  לא יעלו aNBDO -ה

 .1 -(aNBDO( =)0.95/aNBDOניקוד )

 (anNBDOחומרים שאינם מתכלים בסביבה אנאירובית ) .ה

חומרים אורגניים שאינם מתכלים בסביבה אנאירובית נמדדים במשקלם לשטיפה, בגרמים, של 

 ם שאינם מתכלים בסביבה אנאירובית.כלל המרכיבים האורגניי

 גרם לשטיפה. 0.9לא יעלו על  anNBDO -ה

 1.5((*0.05/anNBDO)- 1)(=anNBDOניקוד )
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 ניקוד משוקלל .ו

( + aNBDO( + ניקוד )פוספאטים( + ניקוד )סה"כ כימיקלים( + ניקוד )TOXCDVסך ניקוד )

 .60 -יהיה גבוה מ ( anNBDOניקוד )

 פעילי השטחחומרים יכולת ההתכלות של  1.1

 ות חומרים מתכלים.על כל החומרים פעילי השטח להי

 בטיחותיים ורעילים-חומרים או תהליכי יצור מסוכנים , לא 1.1

 :יכללו במוצרהמרכיבים הבאים לא י 1.1.1

1.1.1.1 EDTA (ethylene-diamine-tetra-acetate) 

1.1.1.9 alkyl phenol ethoxylates (APEO)  או נגזרות אחרות שלalkyl phenol (APD) 

1.1.1.6 NTA (nitrilotriacetate) 

1.1.1.1 Trichloroethane 

 או תרכובות כלור כלור 1.1.1.5

1.1.1.6 xylene sulfonate 

 ( אוopacifiers)גורמי עכירות  חומרים  1.1.1.1

1.1.1.9 alkyl phenol ethoxylates (APEO) actives  

 המופיעים בקטגוריות הבאות של הרשות הבינלאומית םחומרים קרצינוגניי 1.1.1.2

 )מסרטנים וודאיים     A9)מסרטנים וודאיים בבני אדם(,  IARC   :1לחקר הסרטן 

 יים וקרוב לוודאי מסרטנים בבני אדם(, בבעלי ח

 חומרים המופיעים ברשימת החומרים המסרטנים של הוועדה הבין משרדית  1.1.1.10

 לחומרים מסרטנים, מוטוגנים וטרטוגנים.

( או מוטגן contact sensitizerשל מרכיב המסווג כגורם לרגישות ) 1%ריכוז העולה על  1.1.1.11

 .אפשרי

גרם  0.9ביים( לא תעלה על רוירות )בתנאים אשאינם מתכלים במהיפוספונאטים כמות ה 1.1.9

 לשטיפה

 טוהר האנזימים 1.3

 מהמרכיב האנזימטי הסופי. לא יכילואורגניזמים המייצרים את האנזימים -המיקרו

(The enzyme production micro-organism shall be absent from the final enzyme 

preparation) 

 חומרי בישום 1.3

ם יעשה בהתאם ל"כללי העיסוק" שגובשו בידי ההתאחדות העולמית יצור חומרי הבישו 1.3.1

 (.IFRAלבשמים )
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עקב  ,(Mitromuskהמכילים תרכובות ) הבאים, בישוםהאין לעשות שימוש בחומרי  1.3.1

 כחומרים מסרטנים: םסיכונ

 CASמספר  שם 

Moskusxylene 81-15-2 

Moskusambrette 83-66-9 

Moskene 116-66-5 

Moskustibetin 145-39-1 

Moskusketone 81-14-1 

 צבעים 1.3

"רשימת חומרי הצביעה המותרים לשימוש  לש IVרק בצבעים הכלולים בנספח אך ויש להשתמש 

 .EEC/76/768בדירקטיבה האירופית במוצרים קוסמטיים" 

 התאמה למתקני טיהור שפכים מקומיים 1.4

 חומרי ניקוי לא יכילו מרכיבים בעלי הסימון הבא: 1.9.1

R50 - .רעיל מאד לאורגניזמים ימיים 

R51 - .רעיל לאורגניזמים ימיים 

R52 - זיק לאורגניזמים ימיים 

R53 - יכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה הימית 

R56 - רעיל לאורגניזמים של הקרקע 

R58 - יכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה. 

 .גרם לליטר( 0.11ליטרים ) 150 -גרם ל 91לה על תכולת הנתרן לרחיצה אחת לא תע 1.9.9

 המידע לצרכן 1.4

על מוצרי חומרי הניקוי להיות מלווים בהוראות לשימוש נכון וליעילות מרבית של ביצועי  1.2.1

 המוצר ובזבוז מזערי.

על כל המוצרים להציג על אריזתם את רשימת מרכיביהם, בהתאם לתקן הישראלי  1.2.9

 התקף. 

 

 דרישות האריזה .3

 מחזור. -בראת כל אריזות הפלסטיק וחלקי הפלסטיק באריזה מפלסטיק  יש לייצר 1.5

אין לסמן, לצפות, להספיג או להעביר את האריזה באיזשהו תהליך אחר שאינו מאפשר  1.5

 ותוויות מתכת(. PVCשרוולי  כגון,מחזור עתידי )
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יהוי זסימן יש לסמן את כל חלקי הפלסטיק באריזה )כלי הקיבול, המכסה ואמצעי המדידה( ב 1.5

( באופן ברור על כל  plastic resin identification codeלסוג הפולימר הפלסטי )מוסכם 

 פריט.

 או כל חומר כלורי אחר באריזה )ובכלל זה בתוויות(. PVCאין לכלול  1.5

 

 שיטות בדיקה .3

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש. במידה  5.1

 מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג בדיקות אלו.ולא קיימת 

, תקני  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  5.9

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

standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

  ישימיםמסמכים  .3

7.1 The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia 

(GECA) Standard No. 16 (January 2006) – Machine Dishwashing Detergents. 

 .אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון -1111ת"י  2.5

 . י זכוכית מעבדתיים במדיחי כליםאבקה לניקוי כל - 656 מת"י מפרט 2.5

 .נוזל ניקוי וחיטוי למדיחי כלים במוסדות - 660 מת"י מפרט 2.5

 .EEC/67/548דירקטיבה אירופית   2.1

2.7 ISO 11734. 

2.2 (DID list )Detergent Ingredient Database -  מסד הנתונים של האיחוד האירופי למרכיבי

 .חומרי ניקוי

 

 נספחים .4

 .אין

 

 

 

 ריםזכויות יוצ

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


