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 כללי .1

 ה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט, במידהמוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1
 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.וחוקי  

 .הענקת תו ירוקל הסביבההגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל .1.9

 .או מערכת איכות דומה 2001:9007על פי דרישות ת"י  איכות ניהולבמפעל מערכת  .1.1

 מוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו.ה .1.1

  
  חלות .2

חומרי איטום הניתנים לריסוס או ניתנים לעיבוד באופן מגדיר את הדרישות מפרט זה  .9.1

)חומרי חיבור ואיטום(: מוצרים שמוספים  DIN EN 26 927-פלסטי, בהתאמה ל
שימוש פנימי די החיבור שנועדו לצלחיבורים כדי לאטמם על ידי יצירת מגע מלא בין 

 כולל חומרי איטום ליישום על שטח פנים. –בלבד 
 : המפרט ישים לבהתאם לכך 

 חומרי איטום מסיליקון, לחיבורים, על בסיס מים או אצטאט וחומרי סיליקון .9.1.1

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

  חומרי איטום לחיבורים על בסיס אקרילאט. .9.1.9

 

 הגדרות .3

 אין .1.1
 
  רישותד .4

 ייצור .1.1

 דרישות כלליות מחומרים .1.1.1
כל חומר   או ישחררולא יכילו   בייצור חומרי איטוםחומרים בהם נעשה שימוש 

 או  תכשיר אשר:

מדגימים תכונות או  EEC  /68//17 לדירקטיבה   Annex 1-מסווגים  ב. 1

כמו גם תכונות  (GefStoffVשל  צו החומרים המסוכנים ) 4חלק שרשומות ב

 :EEC  /68//17 לדירקטיבה   VIת בפרוט יתר בנספח הרשומו

 (:T( או רעיל )Tרעיל מאד )+

מדגימים תכונות או  EEC  /68//17 לדירקטיבה   Annex 1-מסווגים  ב. 1

כמו גם תכונות  (GefStoffVשל  צו החומרים המסוכנים ) 4חלק שרשומות ב

 :EEC  /68//17 לדירקטיבה   VIהרשומות בפרוט יתר בנספח 

 (:T( או רעיל )Tרעיל מאד )+

(  למשפטי Annex) 6 1.1טבלה    EC Regulation 1272 / 2008 -רשום ב. 9

"H  1.9" ובטבלה ( Annex 6 " למשפטי  )Rאו שמדגים תכונות המוזכרות  -" ו

( כמו גם אלו העומדים GefStoffVשל צו החומרים המסוכנים ) 1פרק  1בנספח 

  Annex 6-( בT( ורעילים )Tעצמי( רעילים מאד )+בקריטריוני הסיווג )סיווג 
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 : EEC  /68//17 לדירקטיבה 

 .Carc.Cat. 1 ,(Carc.Cat. 2מסרטן )

 (.Mut.Cat.1  ,Mut.Cat.2מוטגני )

 (.Repr.Cat 1 ,Repr.Cat 2רעיל לרבייה )

 TRGS (list of carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic substances ) -. מסווג ב1

 כ: 1נספח – 905

 (.,K1, K2מסרטנים )    

 (.,M1, M2מוטגנים )

 (.F1, RFR,2רעילים לרבייה )

 (.3E2, RE1, RERטרטוגנים )              

 MAK   (Mak and Bat values list' senate commission for. מסווג ברשימת ערכי 1

the testing of health-endangering working materials appendix 1 ):כ 
 .(9, קטגוריה 1חומרי עבודה  מסרטנים )קטגוריה    
 (.9, קטגוריה 1לחיידקים )קטגוריה  םמוטגניחומרי עבודה     

 

 שימור .1.1.9
חומרי איטום לא יכילו ביוצידים למעט מיקרוביוצידים המופיעים בנספח 

ש,  בהמשמשים בתעשיית שימורים או להגנה של סיליקון סניטרי בפני ע  1
 .1 המפורט בנספחריכוז  ב

 

 פיגמנטים .1.1.1
ערכי כמרכיב בהם לא  6פיגמנטים המכילים עופרת, קדמיום, או כרום 

 ובלתי ניתנים למניעה תהליךיוספו לחומר איטום. זיהומים הקשורים ל
חל"מ או  100)טבעי או קשור לייצור(, מותרים בחומר הגלם עד לריכוז של 

 חל"מ. 900עד  –בנוגע לעופרת 

 

 יםפלסטיסייזר   .1.1.1
אסור להשתמש בפלסטיסייזרים מקבוצת הפטלאטים, בייצור חומרי 

 איטום.
  משקלית של פטאלאטים. 0.1%-יכילו יותר מ לא חומרי איטום

 

 בדיל אורגאני   ./.1.1

יש  (,curing) ההקשימשמש כזרז בראקציית ה  בדיל אורגאניאם  .1./.1.1
 לעמוד בדרישות הבאות:

 Ordinance-ב שרשומים בדיל אורגאניהמוצר יכול להכיל חומרי  .1.1./.1.1

on Food and Other Commodities למעט חומרי בדיל די )
 בוטיל.

 .0.1%י בוטיל, בזרז, לא יעלו על ד-זיהומים או בדיל טרי בוטיל ו .1.9./.1.1
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דרישות נוספות לחומרי איטום שעלולים להיות במגע עם מזון ומי    .1.1.6
 שתייה

חומרי איטום שעלולים להיות במגע עם מזון ומי שתייה  .1.1.6.1
למטבח( ושמזוהים ככאלה על האריזה או בדפי המידע )סיליקון 

 שלהם ילוו באישור מבדק מעבדה ממעבדה מוסמכת.

 

מבקש הבקשה יגיש לחומרי איטום שעלולים לבוא במגע עם מזון,  .1.1.6.9
על חומר גלם סינטטי בהתאם להמלצות    אישור מבדק מעבדה

 Federal Institute for Risk Assessment.-המתאימות של ה

י איטום שעלולים לבוא במגע עם מי שתייה, מבקש לחומר .1.1.6.1

 Plastics and Drinking-הבקשה יגיש אישור בדיקה בהתאם ל

Water Recommendation. 

 

 שימוש .1.9

 איכות אוויר פנים ביתית  .1.9.1
, אסור שיחרגו מערכי הפליטה 9מוצרים שנמצאים תחת הגדרת סעיף 

 המובאים לעיל, במבחן תא  על ידי אנאלוגיה עם 

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. 
 

 מרביים ערכי פליטה :1טבלה 

 (22-ערך סופי )ביום ה היום השלישי חומר

6C-אורגאניים  חומריםכלל 

16C 

  9000-קטן או שווה   
 1מיקרוגרם/מ

 1מיקרוגרם/מ  100-קטן או שווה 

16C-חומרים אורגאניים כלל 

22C 

 1מיקרוגרם/מ 10-או שווה  קטן 

 1מיקרוגרם/מ 10-קטן מ חומרים מסרטנים
 סה"כ

 לערך יחיד 1מיקרוגרם/מ 1-קטן מ

 1ם/ממיקרוגר 100-קטן או שווה   *LCIללא   VOCכלל 

 1-קטן מ  R -ערכי 

 חל"מ /0.0 -קטן או שווה  מ  פורמלדהיד
 חל"מ /0.0 -קטן או שווה מ   כלל אלדהידים אחרים

* LCI - Lowest Concentration of Interest cf. "Health risk assessment process 

for emissions of volatile organic compounds (VOC) from building 

products”, Homepage of the Umweltbundesamt (Federal Environmental  

Agency, http: //www.umweltdaten.de/down-d/voc.pdf 
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 –ימים  8-אך לא פחות מ –יום  97-ניתן להפסיק את הבדיקה מוקדם יותר מ
אם בארבע ימי בדיקות עוקבים ערכי הפליטה לא חורגים ואם במשך תקופה זו 

 בריכוזו של אף אחד מהחומרים הנבדקים(.אין עלייה 

 

 שימושיות   .1.9.9
חומר איטום יעמוד בתקני איכות לשימושיות תוך לקיחה בחשבון את 

כמו גם הדרישות  DIN 53 504 ,DIN 53 505הסטנדרטים הבאים: 

 . DIN ISO 2137-בהתאם ל  processability-הרגילות ל

     

 ומיחזורסילוק  .1.1
ין להוסיף לחומרי איטום, קוטלי פטריות, קוטלי בהיבט של מיחזור וסילוק, א

חרקים, מעכבי בעירה וחומרים אורגאניים הלוגנים. יוצא מן הכלל קוטלי 
פנים קופסאות שמשמשים אך ורק לשימור   1.1.9פטריות בהתאם לסעיף 

ולהגנה סיליקון סניטרי מהתקפת עש ומעכבי בעירה המכילים  שימורים
חומרים טיפול במינרלים במים )אלומיניום טרי אמוניום פוספט אנאורגאני, 

 גרפיט מתפשט למטרות עיכוב בעירה.הידראט או אחרים( או 

 

 הצהרות ומידע לצרכן .1.1
טקסט שעל המכל יציין את סוג חומר האטימה שבמיכל בהקשר עם ייעוד 

 (. curingהייצור. דפי המידע הטכניים יציינו בנוסף את שיטת ההקשיה )
ם ותווית המכל יכילו את ההערות הבאות בצורה ברורה דפי המידע הטכניי

 לקריאה:
 הרחק מהישג ידם של ילדים. -
 הבטח אוורור נאות בעת ולאחר השימוש. -
 אין לאכול, לשתות ולעשן במהלך השימוש בחומר איטום. -
   במקרה של  מגע עם העור או העיניים יש לשטוף ביסודיות את האזור בכמות  -
  גדולה של מים  
 (  1סעיף  1"חומר האיטום מכיל .....)שמות חומרי השימור בהתאם לנספח  -
 מי שתייה: ל מידע לאנשים אלרגיים התקשר  וולא יהיה במגע עם מזון וא  
 ל....." 

 תווית המכל תכיל מידע על קיומם של דפי מידע טכניים וכיצד ניתן  להשיגם 
 ו המפיץ כדי שהצרכן יוכל ובנוסף יש לציין את מספר הטלפון של היצרן א

 לקבל מידע נוסף.
 

 

 פרסום ./.1
הודעות פרסומיות לא יכילו הצהרות המפחיתות ברמת הסיכון כפי שמוגדרת 

, כגון "לא רעיל" , " לא מזיק לבריאות" EWG/67/548בתקנות  1סעיף  91פרק 
 וכדומה.

 

 שיטות בדיקה .5
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לסוג הבדיקות הנדרש.   כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  .1./
במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג 

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .9./

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 

 מסמכים ישימים .6

6.1. Der Blaue Engel – Low-Emission Sealants for Interior Use   RAL-UZ 123 

Edition April 2009 
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 נספחים .7
 

 1נספח 

 

 שימור .8.1
רופי חומרים, ניתנים לשימוש באופן אלטרנטיבי למטרת שימור יהחומרים הבאים או צ

רים כמו גם להגן על סיליקון סניטרי מפני התקפת עבש. אולם, פנים קופסאות שימו
 רק את הכמות המפורטת לעיל:יצרן חומר האיטום יוסיף 

Thiabendazole – 100 .חל"מ 

 

 חומרים נוספיםבקשה ל .8.9

 זמין  MAKאם יש להם ערך  מרכיבי חומרי  שימור נוספיםניתן להשתמש ב
, ניתוח של חומר שר לרעילות בנשימהמידע מספיק בהקמגישים למנהלת התו, ואו אם 

תוצרי פרוק רלבנטיים, איזומרים וזיהומים כמו גם מידע על -שיםפעיל טהור, אם י
 ,מוצרי לוואי אחרים של החומר הפעיל ואו בחינה מספיקה הקשורה לחשיפה נשימתית

 מקסימלית.תם ההערכה וקביעה של תכולכדי שתבצע  
 

ימוש בחומרי שימור וימסור פרטים כיצד נקבעה מבקש הבקשה ינמק מדוע יש צורך בש
הכמות המינימלית הנדרשת של תכשיר החומר המשמר. לא תהיה חריגה מערך זה 

 בחומר האיטום.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 הישראלי.מראש ובכתב ממכון התקנים 


