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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 .1.9

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

נוזל על בסיס " – 112ת"י וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות המ .1.4

 ."שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל חומרים פעילי

 

  חלות .2

 מגדיר את הדרישות מ:מפרט זה  .9.1

דטרגנט נוזלי לניקוי כלים ידני למכירה קמעונאית או לשימוש מקצועי שייעודו העיקרי 

 שטיפה ידנית. 

 ללים:לא נכ .9.9

 דקים(.אורגניזמים )כגון חיי-מוצרים המשמשים לחיטוי או עיכוב גדילת מיקרו

 

 הגדרות .3

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

acid .או אחד ממלחיו 

 מתייחס להכנת חומר הניקוי ולא להכנת חומרי הגלם לחומר – עשוי או מיוצר באמצעות .1.9

 הניקוי, אלא אם צוין אחרת באופן פרטני בדרישות המוצר. 

הנם חומרים אורגניים המוספים מטעמים אסטטיים לצורך מתן  –  חומרי צבע ובישום .1.1

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

 השטיפה עצמו.

 .DNAמר גנטי, כגון עלול לגרום נזק לחו – (Genotoxic) גנוטוקסי .1.4

מתייחסים לכל מוצר המשמש לשטיפה ידנית של כלי אוכל  –  דטרגנטים לשטיפה ידנית .1.3

 (.surfactantsומבוסס על חומרים פעילי שטח )

הנם חומרים  – (Readily Biodegradable) בקלות מתפרקיםחומרים פעילי שטח ה .1.3

בי מתכלים ברמה של שבעת הטיפול במתקן טיהור שפכים בתהליך אירו ,פעילי שטח

 בשלוש שעות.  20%לפחות 

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

 ולהסיר לכלוך מפני השטח.
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  ביצועים סביבתיים דרישות .4

 תאימות למטרה הייעודית 4.1

טומן  ירוקו התהכי  ,יציגו ביצועים טובים במילוי ייעודם. מכאן משתמעירוק מוצרים בעלי תו 

 .חייבים להתאים למימוש ייעודם ירוקבחובו עדות לרמת ביצועים מסוימת. מוצרים בעלי תו 

 דרישות היצור 4.9

 מ"ג לליטר. 93לא יעלה על  ןהזרח עומס 4.9.1

 חומר הניקוי הידני לא יכיל: 4.9.9

4.9.9.1 EDTA 

4.9.9.9 NTA 

4.9.9.1 Tri chloro ethane 

 כלור או תרכובות כלור 4.9.9.4

4.9.9.3 xylene sulfonate 

 (opacifiersחומרים מעכירים ) 4.9.9.3

4.9.9.3  alkyl phenol ethoxylates (APEO) actives 

 וריות הבאות של הרשות הבינלאומיתהמופיעים בקטג םחומרים קרצינוגניי 4.9.9.9

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

 בבעלי חיים וקרוב לוודאי מסרטנים בבני אדם(,              

 ומרים המופיעים ברשימת החומרים המסרטנים של הוועדה הבין משרדית ח 4.9.9.2

 לחומרים מסרטנים, מוטוגנים וטרטוגנים.             

 פעילי שטחחומרים  4.1

 בתנאים אנארוביים.ופריקים , פריקים בקלות על כל החומרים פעילי השטח להיות חומרים 

 חומרי בישום 4.4

עיסוק" שגובשו בידי ההתאחדות העולמית יצור חומרי הבישום יעשה בהתאם ל"כללי ה 4.4.1

  (.IFRAלבשמים )

עקב  ,(Mitromusk)המכילים תרכובות  הבאים, בישוםהאין לעשות שימוש בחומרי  4.4.9

 :כחומרים מסרטנים םסיכונ

 CASמספר  שם

Moskusxylene 81-15-2 

Moskusambrette 83-66-9 

Moskene 116-66-5 
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 CASמספר  שם

Moskustibetin 145-39-1 

Moskusketone 81-14-1 

 צבעים 4.3

של "רשימת חומרי הצביעה המותרים  IVיש להשתמש אך ורק בצבעים הכלולים בנספח 

 .EEC/76/768לשימוש במוצרים קוסמטיים" בדירקטיבה האירופית 

 המידע לצרכן 4.3

רבית של ביצועי מעל מוצרי חומרי הניקוי להיות מלווים בהוראות לשימוש נכון וליעילות  4.3.1

 ערי.המוצר ובזבוז מז

ישראלי בהתאם לתקן ה ,םהעל כל המוצרים להציג על אריזתם את רשימת מרכיבי 4.3.9

 תקף. ה

 דרישות האריזה 4.3

 מחזור. -בריש לייצר את כל אריזות הפלסטיק וחלקי הפלסטיק באריזה מפלסטיק  4.3.1

אין לסמן, לצפות, להספיג או להעביר את האריזה באיזשהו תהליך אחר שאינו מאפשר  4.3.9

 ותוויות מתכת(. PVCשרוולי  ,כגוןמחזור עתידי )

סימן יש לסמן את כל חלקי הפלסטיק באריזה )כלי הקיבול, המכסה ואמצעי המדידה( ב 4.3.1

( באופן ברור  plastic resin identification codeלסוג הפולימר הפלסטי )מוסכם זיהוי 

 על כל פריט.

 או כל חומר כלורי אחר באריזה )ובכלל זה בתוויות(. PVCאין לכלול  4.3.4

 רעילות למיקרואורגניזמים במכוני טיהור שפכים 4.9

 לא יכילו מרכיבים בעלי הסימון הבא:חומרי ניקוי  4.9.1

R50 - .רעיל מאד לאורגניזמים ימיים 

R51 - .רעיל לאורגניזמים ימיים 

R52 - זיק לאורגניזמים ימיים 

R53 - יכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה הימית 

R56 - זמים של הקרקערעיל לאורגני 

R58 - יכול לגרום להשפעה שלילית ארוכת טווח לסביבה. 

 גרם לליטר(. 0.14ליטרים ) 130 -גרם ל 91תכולת הנתרן לרחיצה אחת לא תעלה על  4.9.9
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 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  1.5

בדיקות במעבדה מוכרת או בעלת הנדרש. במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו ה

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  1.5

  , AWWA ,ASTM  NSFמסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני 

,EPA ,APHA standards methods ,FCC ו-  KIWA. 

 

  מסמכים ישימים .6

 מפרטה 1.5

The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia (GECA) 

Standard No. 15 (January 2006) – Hand Dishwashing Detergents. 

 .שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל-נוזל על בסיס חומרים פעילי – 112ת"י  1.5

 .301A-301Eלבדיקת כימיקלים הנחיות הבדיקה  OECD -הנחיות ה 1.6

1.6 ISO 7827 (1994). 

1.1 AS 4351 (part 2 1996). 

 .EEC/76/768דירקטיבה האירופית ה 1.1

1.6 ISO 19011. 

 

 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 יוצרים תויוכז

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


