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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.

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

 ה.או מערכת איכות דומ 9001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

"עורות:  – 1חלק  201ת"י בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות וצר יעמוד המ .1.1

 ."שיטות בדיקה לעורות מעובדים

  חלות  .2

, ביתי-פנים עורות המשמשים לייצור מוצרים לשימושמפרט זה מגדיר את הדרישות מ .2.1

, DIN EN 15987למחצה" או "חומרי מעטפת" בהתאם לתקן  -כגון "מוצרים מוגמרים

 .DIN 68871חד ריפודי עור על בהתאם לתקן ובמיו

 הגדרות .3

 .אין

 דרישות .4

זכאים לקבלת תו ירוק במידה והם לעיל  2המתאימים לפירוט המופיע בסעיף מוצרים 

 עומדים בדרישות כדלהלן:

 

 . ייצור1.1

 מקור העורות 1.1.1

 על מגיש הבקשה לשמור על העקרונות הבאים בבואו לרכוש עורות:

י מעובדים יסופקו מחוות בהן בעלי החיים מוחזקים בעיקר לצרכי בשר .עורות בלת1.1.2

 וחליבה.

 אין להשתמש בשום פנים בעורות של חיות בר ובעלי חיים בסכנת הכחדה.

כחומרים  EEC/67/548מסווגים עפ"י הדירקטיבה האירופית  .1

 (.  T+( או רעילים )Tרעילים ביותר )

 ( Carc.Cat.1 ,Carc.Cat.2חומרים מסרטנים )     - .2

 ( Mut.Cat.1 ,Mut.Cat.2חומרים מוטגניים ) -

 (Repr.Cat.1 ,Repr.Cat.2חומרים רעילים לרבייה )רפרוטוקסינים( ) -

 

 

 

 . עורות1.1.1
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 .  עיבוד באמצעות כרום1.1.1.1

 1ערכי בהם עולה על -אין להשתמש בעורות שריכוזי הכרום השש

 מ"ג/ק"ג.

 שימור .1.1.1.2

משימוש בכימיקלים משמרים לצורך שינוע  יש להימנע במידת האפשר

ואחסון עורות ומוצרי עור מעובדים למחצה. באם נעשה שימוש 

בחומרים משמרים, עליהם לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף זה. יש 

לעשות שימוש אך ורק בחומרים משמרים שינתן לקבוע את ריכוזם 

 Aוריה בעורות, ושאינם מסווגים כאלרגנים חזקים במגע עור בקטג

 .EEC/76/768בדירקטיבה אירופית 

בנוסף, תכולת החומרים משמרים בעורות לא תעלה על הריכוזים 

 שלהלן.1הפורטים בנספח 

 השימוש בכימיקלים משמרים במוצר הסופי אסור.

 . צבעים ופיגמנטים1.1.1.1

 שלהלן. 2אין להשתמש בצבעים ובפיגמנטים המפורטים בנספח 

 יצור. 1.2

 מים צריכת. 1.2.1

 צריכת המים בתהליך עיבוד העורות לא תעלה על:

 22 .מ"ק לטון בעורות בלתי מעובדים 

 12 מ"ק לטון בעורות עגלים 

 

 מי שפכים .1.2.2

 דרישות לגבי מי השפכים בנקודת הפליטה )פליטה ישירה( .1.2.2.1

איכות מי שפכים המוזרמים ישירות לגופי מים במהלך עיבוד העורות לא תחרוג מן 

 רכים הבאים:הע

 COD 220  מהריכוז בכניסה. 90%מ"ג לליטר או לכל הפחות 

 AOX 0.2 .מ"ג לליטר 

  לביצי דגים. 2רעילות מדרגה 

ניתן לחרוג מדרישה זו באם פליטת השפכים היא למתקן טיהור שפכים מאושר, 

באם מתקן טיהור השפכים העירוני )מט"ש( עומד לכל הפחות בדרישות  ובנוסף

 לטיפול בשפכים עירוניים. EEC/91/271רופית הדירקטיבה האי
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 . דרישות לגבי מי שפכים טרם ערבובם )בפליטה ישירה ועקיפה(1.2.2.2

  מי שפכים הנוצרים בעת השריית העורות בבסיס והשרייתם לצורך

 מ"ג לליטר. 2-שטיפתם לא יכילו מימן גופרתי בריכוז של למעלה מ

 זה מלחיצתם  מי השפכים הנוצרים מעיבוד עורות ובכלל

(Sammying( מתיחתם ,)Post Tanning ובכלל זה נטרולם )

( Fatliquoringמחומצה, עיבודם מחדש, צביעתם ושימונם )

מ"ג  1-ושטיפתם לאחר כל תהליך, לא יכילו כרום בריכוז למעלה מ

 לליטר.

 

 שימוש .1.1

 איכות האוויר בתוך מבנים .1.1.1

עיל לא יגרמו לחריגה מערכי הפליטה ל 2הפליטות מהמוצרים המפורטים בסעיף 

     שבטבלה לעיל בחדר הבדיקה:

  החומר 

 

-הערך הסופי )היום ה היום השלישי

22) 

 0.02מיקרוגרם למ"ק ) 00  פורמלדהיד

 חל"מ(

 מיקרוגרם למ"ק 00  אלדהידים אחרים )סה"כ(

סך התרכובות האורגניות 

6C-הנדיפות בטווח השימור 

(TVOC) 16C 

 וגרם למ"קמיקר 120>  

סך התרכובות האורגניות 

למחצה בטווח -הנדיפות

 22C-16C (TSVOC)השימור 

 מיקרוגרם למ"ק 90>  

מיקרוגרם למ"ק  C  <10חומרי 

 סה"כ

לכל מיקרוגרם למ"ק  1> 

 ערך

סך התרכובות האורגניות 

 LCI( ללא VOCהנדיפות )

 מיקרוגרם למ"ק 00>  

 R   <1סיווגי 
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ימים מטעינת התא באם המדדים נמוכים  2את הבדיקה מתום ניתן לעצור  .1.1.2

ימי הבדיקה, ובתנאי שלא נרשמה עלייה  29ממחצית מאלו הנדרשים מתום 

 משמעותית בריכוז החומרים הנמדדים בהשוואה ליום השלישי לבדיקה.

 

 אריזה. 1.1.1

 במידת האפשר, יארזו העורות כך שיתאפשר אוורור של תרכובות נדיפות.

 

 שמישות 1.1.1

העורות יעמדו בדרישות הרגילות לגבי שמישות )כגון בטיחות, עמידות 

לשחיקה, עמידות מכנית, עמידות לאור, עמידות לשפשוף, עמידות לדחיסה 

 (.ISO/EN/DINועיוות בהתאם לתקני 

 הלוגנים 1.1.2

חל איסור על השימוש בתרכובות אורגניות המכילות הלוגנים בעת הייצור של 

 אבק(. -ידוד )למשל כקשרנים, מעכבי בעירה או חומרי גימור דוחיחומרי הב

 

 

 מחזור וסילוק . 1.1

לצורכי מיחזור או סילוק את המוצר, אין להוסיף לעורות חומרי הגנה )קוטלי חרקים, 

אורגניות )כגון שמני פראפין כלורי(. -קוטלי פטריות, מעכבי בעירה( או תרכובות הלוגנו

עבור חומרים משמרים המשמשים בזמן העברת העורות סייג לכלל זה יתקיים 

לעיל(, וכן עבור חומרים מעכבי  1.1.1.2הגולמיים והמעובדים למחצה )ראה סעיף 

 iammonium phosphate, ammoniumבעירה העושים שימוש באמוניום פוספט )

polyphosphate  וכו'(, או במינרלים מייבשים )כגוןaluminium trihydrate.) 

 

 המידע לצרכן. 1.2

העורות יסופקו בצירוף המידע המיועד לעיבוד נוסף, שיכיל לכל הפחות את המידע 

 הבסיסי הבא:
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  ציון שיטת העיבוד או חומרי העיבוד ובכלל זה שיטת העיבוד הנוסף )למשל: עיבוד

 באמצעות כרום או עיבוד באמצעים חומרים צמחיים(.

 ריים ובמידת האפשר תוצאות מידע בדבר עמידותו של המוצר )שימושים אפש

ניסויי מעבדה, תכונות המוצר, שינויים אפשריים העשויים להיגרם במהלך 

 השימוש(;

 .הוראות ניקוי וטיפול 

 

 הצהרות פרסומיות .1.0

אין לכלול בהצהרות הפרסומיות אמירות כגון "נבדק ביולוגית להשפעה על איכות  

להוראה  1, פסקה 21רטים בסעיף החיים" או כאלו הממעיטות בערך הסיכונים המפו

67/549/EEC."למשל: "אינו רעיל" או "אינו מזיק לבריאות , 

 

 

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות  .2.1

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

 ניסיון בסוג בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .2.2

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

  סמכים ישימיםמ .6

 המפרט 6.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label Low-Emission Upholstery 

Leathers / Blue Angel RAL-UZ 148 (Edition January 2010) 

 .9001:2009ת"י  6.2

6.3 DIN EN 15987 

6.4 DIN 68871 

6.5 DIN 53316 

6.6 DIN ISO 16000-9  

6.6 DIN EN ISO 16000-10  
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 EEC/67/548הדירקטיבה האירופית  6.2

 EEC/76/768הדירקטיבה האירופית  6.6

 EEC/91/271הדירקטיבה האירופית  6.16

 EC/2002/61רקטיבה אירופית  די 6.11

 EC/2002/371 דירקטיבה אירופית  6.12

 עורות: שיטות בדיקה לעורות מעובדים - 1חלק  201ת"י  6.13

 

 נספחים .6

  1נספח 

 (:Iסון )ערך סף חלהלן התנאים לשימוש בחומרים משמרים בעורות לצורך שינוע וא

 1-chloro-3-methylphenol  <100 מ"ג לק"ג 

 n-octyl isothiazolinone  <100 מ"ג לק"ג 

 o-phenylphenol  <200 מ"ג לק"ג 

 2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole  <200 מ"ג לק"ג 

( IIיש צורך במבחן פליטת מזהמים. להלן ערכי הסף )ערכי סף  Iבאם מתגלה חריגה מערכי סף 

 התקפים לבדיקת פליטות מזהמים שאין לחרוג מהם בתא הבדיקה:

 א הבדיקההריכוז בת IIערך סף  

4-chloro-3-methylpheno  <000  חל"מ למ"ק  12>  מ"ג לק"ג 

n-octyl isothiazolinone  <220  חל"מ אחד למ"ק  1>  מ"ג לק"ג 

o-phenylphenol  <1000  חל"מ חמ"ק  21>  מ"ג לק"ג 

 

 גילויהחומרים המשמרים לא יכילו את החומרים המפורטים כדלקמן. לאור שיטת הבדיקה וסף ה

 החומרים בעור אינו עולה על: אם ריכוזמושגת בחשב לי, דרישה זו תהשל חומרים אל

  < )מ"ג לק"ג 1כלורופנולים )כולל מלחים ואסטרים 

  < )מ"ג לק"ג 1ברומופנולים )כולל מלחים ואסטרים 

 methylene bis(thiocyanate) (MBT)  <2 מ"ג לק"ג 

 

 שיטות הבדיקה:

chloro-4-3-כלורופנולים, ברומופנולים, יעת ריכוזי שיטות הבדיקה הבאות ישמשו לקב

methylphenol ו- phenylphenol-o: 
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 1-כמות מדודה של דגימת עור טחונה תחומם ב m  שלKOH  בתא ייבוש. חלק מהתמצית

ותבחן בכרומוטוגרף  n-hexaneייבחן בתגובתו לאנהידריד אצטי. הנגזרת תמוצה באמצעות 

 .ECDלופין, ניתן לנתח את הפנולים ההלוגניים באמצעות . לחיMSDגז קפילרי באמצעות 

  שיטת הבדיקה שלLFGB  ( .או שיטה דומה )שירות המזון הגרמני 

 והגנה על קבוצות כהליות )ואץ שיטת מיצוי מSilylation למשל באמצעות ,

N,Obis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide) BSTFA)  ואנליזה באמצעותGC/MS 

 קפילרי.

 benzothiazole (TCMTB)-2(thiocyanomethylthio) -ו octyl isothiazolinone-Nזי ריכו

Hיקבעו באמצעות כרומטוגרף נוזלים רב-( עוצמהHPLC וגלאי )UV לצורך הכנת הדגימה, כמות .

)או באמצעות תהליך  soxhletמדודה של דגימת עור טחונה תמוצה באמצעות מתנול במתקן 

ן בממברנה תועבר הדגימה בכרומטוגרף באמצעות תמיסה כדוגמת מיצוי מואץ(. לאחר סינו

 . ניתן להשתמש בתמיסות אחרות.22/22/0.1מתנול/מים/חומצה אצטית 

 

  2נספח 

 :לעיל 1.1.1.1צבעים ופיגמנטים שאין לעשות בהם שימוש על פי סעיף להלן 

דירקטיבה על פי ) צבעים המכילים תרכובות אזו העשויות לפרק אמין ארומטי מהרשימה להלן

 (:EC/2002/61 אירופית 

4-aminobiphenyl (92-67-1), 

benzidine (92-87-5), 

4-chloro-o-toluidine (95-69-2), 

2-naphthylamine (91-59-8), 

o-aminoazotoluene (97-56-3), 

2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8), 

p-chloroaniline (106-47-8), 

2,4-diaminoanisole (615-05-4), 

4,4'-diaminodiphenylmethane (101-77-9), 

3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1), 

3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4), 

3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7), 

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane (838-88-0), 

p-cresidine (120-71-8), 

4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4), 

4,4'-oxydianiline (101-80-4), 
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4,4'-thiodianiline (139-65-1), 

o-toluidine (95-53-4), 

2,4-diaminotoluene (95-80-7), 

2,4,5-trimethylaniline (137-17-7), 

4-aminoazobenzene (60-09-3), 

o-anisidine (90-04-0). 

 

 EC/2002/371 על פי דירקטיבה אירופית ) מזיקים לפוריותצבעים מסרטנים, מוטאגניים או 

 למוצרי טקסטיל(: הנוגעת

C.I. Basic Red 9 C.I. 42 500, 

C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500, 

C.I. Acid Red 26 C.I. 16 150, 

C.I. Basic Violet 14 C.I. 42 510, 

C.I. Disperse Orange 11 C.I. 60 700, 

C.I. Direct Black 38 C.I. 30 235, 

C.I. Direct Blue 6 C.I. 22 610, 

C.I. Direct Red 28 C.I. 22 120, 

C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855. 

 

 (:EV/2002/371)בהתאם להחלטת הועדה  צבעים העשויים לגרום לרגישות

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505, 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500, 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305, 

C.I. Disperse Blue 35, 

C.I. Disperse Blue 102, 

C.I. Disperse Blue 106, 

C.I. Disperse Blue 124, 

C.I. Disperse Brown 1, 

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080, 

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005, 

C.I. Disperse Orange 37, 

C.I. Disperse Orange 76 (formerly: Orange 37) 

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110, 



 

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

  נמוכהנמוכה ריפוד עור עם פליטהריפוד עור עם פליטה
 טיוטה IGTD 83מפרט מספר: 

 
 BE-148   (01/10) :מתבסס על תקן

 2 :מהדורה 9מתוך  9עמוד 
 

 1.02.20120בתוקף מתאריך: 
 

 

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015, 

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210, 

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345, 

C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855, 

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375, 

C.I. Disperse Yellow 39, 

C.I. Disperse Yellow 49. 

 

 צבעים המכילים מתכות כבדות:

 צבעים ופיגמנטים המכילים קדמיום, כספית, עופרת וניקל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


