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 כללי .1

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

 .הוראת הדין היא שקובעת, וחוקי  מדינת ישראל 

ותהליך  להענקת תו ירוק  הסביבה הגנת המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד ל  .1.2

 .הייצור של המוצר לא יפגע באדם ובעובדים

 .או מערכת איכות דומה 9001:2008י "על פי דרישות ת איכות ניהולבמפעל מערכת   .1.3

בדיקת חומרי ניקוי על -562י "לרבות ת המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו  .1.4

 .על כל חלקיו הרלבנטיים, בסיס חומרים פעילי שטח סינטטיים

 

  חלות .2

 :חל עלמפרט זה  .2.1

 שמשותל, רותיםיי שחדרל, למטרות כלליות ,חומרי ניקוי תעשייתיים ומוסדיים .2.1.1

 . שטיחיםלו

של  למטרת ניקוי שוטף מוסדיים מוגדרים כחומרים יתיים וימוצרי ניקוי תעש

בנוסף המפרט מתייחס גם . מחסנים ומתקנים תעשייתיים, מוסדות ,משרדים

מוסדות סיעודיים , מעונות יום, לאוכלוסיות פגיעות במוסדות כמו בתי ספר

 .ומוסדות אחרים

 :חל על אינו זה מפרט  .2.1.2

המפרט לא . מוסדות רפואייםלשימוש בהכנת מזון או ל, חומרי ניקוי לשימוש ביתי

לי או מוצרים או מיקרוביא מוצרים פעילים באופן אנזימתי ,ראווי מרענני חל על  

 Federal Insecticides, Fungicides and Rodenticides  שנדרשים ברישום תחת

Act  ,ומעקרים יכאלו שמשמשים  כחומרי חיטוכ. 

 . 1בנספח מופיעים דוגמאות לחומרים הנכללים במפרט זה 

. במפרט אין התייחסות ספציפית לתאימות שבין חומרי ניקוי לחומרים פעילי שטח .2.1.3

 .המשתמש יעקוב אחר הוראות היצרן בהקשר זה

למוצר הבלתי מדולל או למוצר כפי  תמתייחס יאבאם ה המדגיש דרישהכל  .2.1.4

למרכיב של  תהמתייחס תאח מדרישהאשר יש יותר כ. שמשתמשים בו בפועל

 .תקובע ההמחמירדרישה ה –המוצר 
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 הגדרות .3

או ניקוי כתמים משטיחים ומרבדים  מוצר שפותח לניקוי שגרתי –מנקה שטיחים   .3.1

ספיחה , קצף יבש, חפיפה, מיצוי מימי: באמצעים הכוללים בין השאר אך ל רק חומרי

 .bonnet-ו

מערכת שמבקרת את הדילול של חומר מרוכז כך  – ילולמונעת ד-בקרהמערכת   .3.2

 .שהמוצר המרוכז  אינו נגיש בפועל למשתמש

מונעת -מערכת בקרה -מוצר שתוכנן לשימוש ב - מונעת דילול-תרכיז במערכת בקרה  .3.3

 .נמצאת בתוך אריזה עמידה לשפך  ואינה נגישה בפועל למשתמשהמערכת דילול  ש

 .לול במים לפני השימוש בויייב בדשח, כפי שנמכר, מוצר –תרכיז   .3.4

 4-ים ב'אינצ 48אריזת המוצר עם המכסה מופלת מגובה  – drop test –מבחן הפלה   .3.5

 .הפלות שונות

מוצר שנעשה בו שימוש לניקוי שגרתי של משטחים  –חומרי ניקוי למטרות כלליות   .3.6

תם לא נכלל מנקים שמטר. אבן או אריחים ,קשים כולל רצפות אטומות כמו בטון

לא נכללים גם מוצרים שמטרתם . משקעי מינרלים או ריחות, הראשונית הסרת חלודה

הראשונית להוריד להבריק או למרוח בשעווה רצפות לנקות כלים כביסה שירותים 

חומרי ניקוי . לוגייםוומנקים בי שמשות שטיחים ריפוד עץ או להבריק משטחים

בדרישות ומסומנים כחומרי ניקוי  כלל בהגדרה זו עם הם עומדיםיאחרים יכולים לה

 ./multi-surface cleaners"לחומרים אלו הוא   מינוח נוסף. למטרות כלליות

המומלץ על ידי היצרן , הריכוז הגבוה ביותר של המוצר – שמשתמשים בו מוצר כפי  .3.7

או   1:64למשל אם יצרן ממליץ שהמוצר ידולל ביחס של . לשימוש המיועד של המוצר

הרי שהמוצר יעמוד בכל הדרישות , ש של מנקה למטרות כלליותלשימו 2:64

 .2:64 כוז של יהסביבתית והבריאותיות בר

 dry erased boards, חלונות זכוכית: מוצר שמטרתו ניקוי משטחי –מנקה זכוכית   .3.8

 .ומשטחים שקופים 

מרכיב של המוצר המוסף אליו באופן מכוון או שידוע כחומר מזהם המהווה  –מרכיב   .3.9

 .משקלית מהמוצר 0.01%לפחות 

הפעולה של שימוש מכוון בחומר ביצירה של האריזה או מרכיב  –הוספה מכוונת  .3.10

הופעה או , היכן שנוכחותו המתמשכת נחוצה כדי לספק תכונה ספציפית, אריזה

 .איכות
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ייעור , מוצר שמקורו ממוצרים ביולוגיים או מחומרים מתחדשים –צבע טבעי  מרכיב .3.11

 .או מינרלים( ימיים, ח"בע, צמחים –כולל )לאיים או מוצרים חק

. חומר שהיה אחרת מגיע למטמנה ושסיים את ייעודו המתוכנן –חומר לאחר צריכה  .3.12

בתהליך ייצור , כ נעשה בו שימוש חוזר"לא כולל חומר או מוצר לוואי שנגזר ממנו ושבד

 .מקורי

 

  דרישות .4

 התאמה למטרה .4.1

בדילול , לות של הקטגוריה אליה הוא משתייךביעי ,כל מוצר ינקה לכלוך מצוי ומשטחים

כפי שנמדד על יד התקנים המפורטים , המקסימלי המומלץ על ידי היצרן לניקוי שגרתי

לפני הבדיקה תוך שימוש במים ברז בטמפרטורה שלא , כנדרש, המוצר ידולל. בהמשך

קרים או  חומרי ניקוי לשטיחים ניתנים לדילול עם מים. מעלות צלזיוס 10תעלה על 

 .היכן שנדרש על ידי שיטת הבדיקה, חמים

 -מלכלוך חלקיקי  ב 80%חומרי ניקוי למטרות כלליות יסירו לפחות   .4.1.1

ASTM-95,A5. 

 ASTM  D5343-06 -מהלכלוך ב 75%חומרי ניקוי חדרי שירותים יסירו לפחות  .4.1.2

אז הוא צריך , אם יש שימוש במוצר באסלה או משתנה. וכנבדק באותה שיטה

דרישה כמוזכר בם גם יעילות בהסרת קשיות מים בשיטה מתאימה להדגי

 . 4.1.5המופיעה בסעיף 

בשיטה , וייבדקו בהתאם לדרישות 3-10בין  pHחומרי ניקוי לשטיחים יהיו בעלי  .4.1.3

. ליעילות ניקוי ועמידות ללכלוך חוזר 4.1.5כפי שמוזכר בסעיף , מתאימה

 אישור של  או  Wool Safe-לחילופין יתקבלו  מוצרים שיש להם  הסמכה ל

Carpet and Rug Institute Cleaning Solution   או דומה. 

הסרת : בכל אחת מהקטגוריות של  ,לפחות 3חומרי ניקוי שמשות ישיגו דרוג  .4.1.4

 . CSPA  DCC  09-כמוזכר ב,  streaking-מריחה ו, לכלוך

י השתמש בשיטה אחרת אובייקטיבית ומותאמת שתבוצע על ידב)לחילופין  .4.1.5

יותר ממוצר מקביל הנהוג טוב המוצר יפעל טוב כמו או , ( 5מעבדה כאמור בסעיף 

יש להציג  ,כדי שקביעה כזו תאושר. בארץ ובהתאם להוראות השימוש במוצר זה

 .ממסמכים המתארים את השיטה  ותוצאותיה בצורה טובה ומפורטת
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 דרישות סביבתיות ובריאותיות .4.2

 רעילות אקוטית  .4.2.1

 :מדולל לא יהיה רעיל לאדם המוצר  הבלתי

LD50  - ג"ק/ג"מ 500-קטן מ. 

LC50 – ליטר במשך שעה/ג"מ 20-קטן מ. 

  OECD-הבדיקה תהיה על פי הנחיות ה. בדיקת הרעילות תתבצע על המוצר כשלם

 .TG 401, TG 403 , TG 402 לבדיקת כימיקלים הכולל את הפרוטוקולים  

 .לגביהם יש מידע מספיקאין צורך בבדיקה למרכיבי המוצר 

אקוטית אם יש מספיק  כדי להדגים עמידה בסעיף זה אין צורך בבדיקת רעילות

באופן שידגים שתערובת  ,של כל מרכיב של המוצר מידע על הרעילות האקוטית

כאשר משתמשים בגישת ממוצע משקלי המניחה  ,המרכיבים עומדת בסעיף

על ידי  יותאמוערכי הרעילות (. additive)כל מרכיב היא מוספת שהרעילות של 

 .משקל כל מרכיב במוצר ויסוכמו על פי הנוסחה הבאה

n                -1                            

                                         wt i 

TP        =                  TVi                                     

i=1                                               

 

TP  =רעילות המוצר 

wti – משקל המרכיב 

TV –   ערך רעילות(LD50  )של כל מרכיב 

n  - מספר המרכיבים 

 

 עור ועינייםגירוי   .4.2.2

המוצר הבלתי מדולל לא יגרום לשיתוך העור או לנזק רציני לעיניים כמוגדר בשיטה 

כגורם לשיתוך העור או  מוצר נחשב, מזאת יתרה. כימיקלים ותווילסיווג   GHSשל 

,  11.5-או שווה או גבוה מ 2-שלו שווה או נמוך מ pH-ם האלנזק רציני לעיניים 

 .אלא אם הוכח אחרת
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-המוצר יוערך לשיתוך עור ונזק רציני לעיניים בהתאם להערכה שפותחה על ידי ה

GHS  בעדיפות לשימוש במבחןin vitro  שקבל תוקף על ידי 

Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative 

Methods 

 . European Center for the Validation of Alternative Methods או 

 inאו מבחן   in vitroאחרים  תוצאות של הערכה שוות ערך או תקןיתקבלו גם 

vivo , לא נחוצה למרכיב כל בדיקה . שידגימו שתערובת המוצר לא קורוזיבית

 .שהוא שלגביו יש מספיק מידע

 מוטגנים ורעילים לרבייה, מסרטנים  .4.2.3

מוטגנים או רעילים , שהם מסרטנים כיביםהמוצר הבלתי מדולל לא יכיל מר

מוטגנים או , המוצר לא יכיל מרכיב שידוע כמייצר או משחרר מסרטנים. לרבייה

 .לרבייה רעלנים

 מרכיבים הגורמים לאסתמה  .4.2.4

 .צר הבלתי מדולל לאל יכיל מרכיב שזוהה כגורם אסתמההמו

 רגישות  לעור  .4.2.5

 Local Lymphהמוצר הבלתי מדולל לא יגרום לרגישות לעור כפי שנבדק על ידי 

Node Assay  (LLNA )או הנחיות ה-EPA  לרגישות לעור 

 (OECD guideline 429, OPPTS 870.2600 .) התוצאות של שיטות בדיקה

יתקבלו גם הם כהוכחה   Buehler testאו ( OECD guideline 406)אחרות 

לא   LLNAכשבדיקות  ,שהמוצר במצבו המרוכז ביותר לא גורם לרגישות לעור

 . LLNAכל בדיקה של מוצר או מרכיב חדש יכללו בדיקת  .אפשריות

 .בדיקה לא נחוצה למרכיב כל שהוא שלגביו יש מספיק מידע

 קליטה לעור  .4.2.6

שרשום  ,1%-לא יכיל מרכיב הנמצא בריכוז שווה או גדול מ המוצר הבלתי מדולל

או חומרים שרשומים " עור"האמריקאי בסימון  ACGIH -של ה TLV-ברשימת ה

         DFG-של הMAK (Maximum Allowable Concentrations )ברשימת   

 םשסכומ ים המוצר לא יכיל מרכיב, יתרה מזאת. Hעם סימון ספיחה לעור  הגרמני 

 .אותו איבר מטרהבהתייחס ל, DFG -וב ACGIH -במוצר שרשום ב 1%
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 מרכיבים אסורים  .4.2.7

 :המוצר הבלתי מדולל לא יכיל את המרכיבים הבאים

 .כרום שש ערכי או סלניום, מתכות כבדות כיסוד או תרכובת כולל עופרת

 .בוטוקסי אתנול-2

 אלקיל פנול אתוקסילאט

 .טיםאלאפט

 חומרים פוגעים באוזון  .4.2.8

 Ozon)ר הבלתי מדולל לא יכיל מרכיב כל שהוא המוגדר כפוגע באוזון המוצ

depleting.) 

 תכולת חומרים אורגניים נדיפים  .4.2.9

לא יכיל מרכיבים שתורמים משמעותית לערפיח  ,המוצר כפי שמשתמשים בו

 poor indoor-air)ופוספרי או איכות אוויר פנים בית נמוכה ראוזון ט, פוטוכימי

quality )– תכולת חומרים אורגניים נדיפים של המוצר כפי שמשתמשים בו , כלומר

 :לא יעלה על 

 .משקלית למנקי שטיחים הניתן לדילול 0.1%

 .משקלית למנקי שטיחים מוכנים לשימוש 1% 

 .משקלית למנקים למטרות כלליות 1%

 .משקלית למנקי חדרי שירותים 1%

 .משקלית למנקי שמשות 1%

י סיכום האחוז המשקלי הנתרם מכל המרכיבים של תקבע או על ד VOC-תכולת ה

מ כספית בתנאים סטנדרטיים או על ידי "מ 0.1-המוצר שיש להם לחץ אדים גדול מ

שהותאמה כדי לא לאפשר את   California Air Resources Board 310שיטת 

 .310הפטור הניתן  לחומרי ריח המצוינים תחת שיטה 

 רעילות בשאיפה .4.2.10

 :משני הסעיפים הבאים המוצר יעמוד באחד

המוצר כפי שמשתמשים בו לא יכיל  –רעילות כרונית בשאיפה  .4.2.10.1

 20-25-אטמוספרה ו 1-ב)מ כספית "מ 1מרכיבים עם לחץ אדים מעל 

 2-על פי אחד מ, שגורמים לרעילות כרונית בשאיפה( מעלות צלסיוס

 :המקורות הבאים

ק חמור סכנה לנז:  R48/23 -רשום בלשכת הכימיקלים האירופית כ .1

 .לבריאות על ידי חשיפה ממושכת בשאיפה
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מסווג כמייצר השפעות רעילות משמעותיות ביונקים מחשיפה לשאיפה  .2

  -ליטר או גבוה מזה כאדים בהתאם לאמור ב/ג"מ 1-ב, חוזרת על עצמהה

 OECD Harmonized Integrated Classification System For 

Human Health and Environmental Hazards of Chemical 

Substances and Mixtures. 

השפעות רעילות משמעותיות ביונקים מחשיפה לשאיפה , לצורך תקן זה

תוכח על ידי , ליטר או גבוה מזה כאדים/ג"מ 1-ב, החוזרת על עצמה

NOAEL (No-Observed Adverse Effect Level)  מבוסס על משך

חשיפה אחרים יוערכו ערכים ממשטרי : שעות ליום 6-יום  90בדיקה של 

 . "חוק הבר"על פי העיקרון של ( יעברו אקסטרפולציה)

 LOAEL  (Lowest Observed Adverseאפשר ליישם   NOALבמקום 

 Effect Level ) כלומר  1:10עם פקטור בטחון שלLOAEL/10. 

בקריטריון השאיפה וכפי מוצר כפי שמשתמשים בו יעמוד  –מבחן תא   4.2.10.2

 GREENGUARD :שנבדק בהתאם לשיטה 

Standard Method for Measuring and Evaluation Chemicals 

Emissions from Cleaners and Cleaning Maintenance Systems 

Using Dynamic Environmental Chambers.. 

 לסביבה ימיתרעילות  4.2.11

מרכיב יחשב כלא . ימיים סביבה ימיתהמוצר כפי שמשתמשים בו לא יהיה רעיל 

 :חיים ימיים אם יעמוד באחד או יותר מהקריטריונים הבאיםבעלי רעיל ל

LC50  ג לליטר"מ 100-דפניות או דגים הקטן מ ,לאצותאקוטי. 

כדי להדגים עמידה עם דרישה זו אין צורך בבצוע מבחן רעילות אם יש מספיק 

לכל אחד ממרכיבי המוצר כדי להוכיח שתערובת  לסביבה ימיתמידע על רעילות 

 .כאשר משתמשים גישה של משקל ממוצע ,ומדת בקריטריוןהמוצר ע

 ISO 7346-2 טוקול מתאים של ויעשה על פי פר לסביבה ימיתמבחן רעילות  

לאצות או מדריך  OECD 201מדריך ,  לדגים OECD  203מדריך , לדגים

OECD 202 לדפניות. 

 חומרים מצטברים ביולוגית 4.2.12

שהוא שמצטבר ביולוגית או  המוצר כפי שמשתמשים בו לא יכיל מרכיב כל

כימיקל נחשב כמצטבר ביולוגית . שמייצר תוצרי פרוק שמצטברים ביולוגית
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כפי ( 2-קטן מ BCFאו לוג ) 100-גדול מ( BCF)כאשר יש לו פקטור צבירה 

 OECD 305או על ידי   ASTM E-1022-94(2007)שנקבע על ידי 

bioconcentration  - ל עומד בבדיקה אם הכימיק. מבחן זרימה בדגים

אין צורך . חשב כבלתי מצטבר ביולוגיתיהוא יכול לה 4.2.13המתוארת בסעיף 

 .בבדיקה למרכיב שיש לגביו את כל המידע הנדרש

 פריקות ביולוגית בסביבה ימית 4.2.13

למעט החלק , כל אחד מהמרכיבים האורגניים במוצר כפי שמשתמשים בו

-וגית  בהתאם להגדרה של הידגימו פריקות ביול, הפולימרי של מנקי שטיחים

OECD .פריקות ביולוגית תיבדק  על פי אחת מהשיטות הבאות : 

ISO 7827, 9439, 10707, 10708, 9408, 14593 : OECD 301A-F, OECD 

המרכיב יעמוד באחד מהקריטריונים , יום של בדיקה 28תוך , באופן מיוחד. 310

-וגית מגיעה לראשונה למהזמן כאשר הפריקות הביולימים  10 במהלך הבאים 

10%. 

 .70%-גדול מ –( DOC)הרחקה של פחמן אורגאני מומס 

BOD – 60%-גדול מ. 

 60%-גדול מ –מדרישת חמצן תיאורטית  BOD אחוז 

 .60%-גדול מ –מהתיאורטי    CO2 אחוז יצירת

ימים לא תופסת לגבי הומולוגיים של  10-דרישה ל, OECDבנוגע להנחיות 

למרכיבים אורגניים שלא מדגימים פריקות . קשורים מבנית, חומרים פעילי שטח

על ידי שים "היצרן חייב להדגים פריקות ביולוגית במט, ביולוגית במבחנים אלו

על ידי הוכחת הרחקה  OECD 303 A-הנמצא ב Coupled Units Test-שימוש ב

 .90%מעל  DOCשל 

פריקות ביולוגית יוצא מן הכלל יהיה לגבי מרכיבים אורגאניים שלא מראים 

הם לא מצטברים ביולוגית , אם יש להם רעילות נמוכה לסביבה הימית, זמינה 

 ,BOCכפי שנמדד על ידי ) 70%ומראים קצב פריקות ביולוגית מעל ( 4.2.12סעיף )

DOC, COD) ,שיטות -בISO 9887, 9888, OECD 302 A-C . למטרות סעיף

ילות כרונית ואקוטית לסביבה ימית רעילות נמוכה לסביבה ימית מוגדרת כרע, זה

ליטר כאשר רעילות כרונית לסביבה ימית בדגים נבדקת על פי /ג"מ 100-הקטנה מ

OECD 204 . 

בדיקה אינה נדרשת למרכיב כל שהוא שלגביו יש מידע מספיק בנוגע לפריקות 
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 Quantitative Structure-Activity, בהעדר מידע ניסויי. הביולוגית שלו

Relationship Data  

 .ניתנים להילקח בחשבון -EPA's BioWin (EpiSuite)-מה 

 

 אטרופיקציה 4.2.14

 .משקלית של זרחן 0.5%-המוצר כפי שמשתמשים בו לא יכיל יותר מ

 דליקות 4.2.15

נפחית של מרכיבי המוצר  99%המוצר או . המוצר הבלתי מדולל לא יהיה דליק

 על ידי  כפי שנבדק ,מעלות צלסיוס 65יהיו בעלי נקודת הבזקה מעל 

 ASTM D92-05a ,ISO 13736   אוISO 2719 . המוצרלחילופין 

shall not sustain flame    כאשר הוא נבדק לפיASTM D 4206. 

 חומרי ניחוח 4.2.16

  -חומרי ריח המוספים למוצר יעמדו בהנחיות הבצוע של ה

International Fragrance Association . כל חומרי הריח חייבים להיות גלויים

 ישקפו את השימוש בחומרי ריח MSDS-תווית המוצר וה. וף המסמיךלג

 .4.4.4בהתאמה לסעיף 

 מרכיבי צבע 4.2.17

 :כל מרכיב צבע יעמוד באחד מאלו

 .כמאושר לבליעה  FDA-מוסמך על ידי ה

 .מרכיב צבע טבעי

, עופרת, כרום שש ערכי, קדמיום קובלט, ארסן:  לא הוכנס אליו במהלך הייצור

 .ל או סלניוםניק, כספית ,מנגן

 בהירות אופטית 4.2.18

 .המוצר הבלתי מדולל לא יכיל מרכיב כל שהוא המוגדר כמבהיר אופטי

 תרכיזים 4.2.19

 dry/absorbent compound carpet, למעט מנקי אסלות ומשתנות, המוצר

cleaners חייבים להיות מרוכזים לרמות הבאות , ומסירי כתמים משטיחים

 :לפחות

 1:32-למטרות כלליות מנקים

 .1:16 –חדרי שירותים ושטיחים , קי שמשותמנ
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 מונעת דילול ותרכיזים-מערכת בקרה 4.2.20

ודרישות  מונעת דילול ותרכיזים-מוצרים העונים להגדרות של מערכת בקרה

  ,  4.3.4מונעת דילול  ותרכיזים המופיעה בסעיף -מערכת בקרה -אריזה ל

וסעיף   4.2.1לצרכי סעיף "  כפי שמשתמשים בהם" יכולים  לעבור הערכה  כ

 .4.4.6ף  בסעי התוויאך חייבים לעמוד בדרישות  4.2.2

 

 ניסויים בבעלי חיים 4.2.21

תוצאות ניסויים קודמים יהיו , כדי להימנע מניסויים חדשים בבעלי חיים

השיטה , כשנתונים קיימים לא זמינים. קבילים כהוכחה לעמידה בקריטריון

 ,מפחיתות שימוש בחיותו טות חדשות יכללו שיטות שמחליפות אהמועדפת לשי

 בייחוד אלו שהומלצו על ידי

Interagancy Coordinating Committee on the Validation of Alternative 

Methods  או על ידי 

European Center  for the Validation of Alternative Methods  אלא אם כן

נתונים , ות מודלתוצא, in vitroבנוסף תוצאות ניסוים אחרים . צוין אחרת

יהיו קבילים בתנאי שהשיטות  ,ם מבניים ואפיקי הוכחה אחריםימאנלוגי

תערובת לא צריכה להיבדק אם מידע קיים ". הערכת עמיתים"ישימות ועברו 

 .מדגים שכל אחד מהמרכיבים עונה לקריטריון

 

 דרישות מאריזה 4.3

 אריזות פלסטיק 4.3.1

אריזה , ר לחזור ולמלאהשאפש, אריזה ראשונית מפלסטיק תהיה ברת מיחזור

האריזה חייבת  .חומר לאחר צריכה  25%מופחתת במקור או שתכיל לפחות 

 .להיות מסומנת באופן ברור בסימול המתאים של סוג הפלסטיק למיחזור

 חומר לאחר צריכה 4.3.2

חומר לאחר  25%תכיל לפחות , מחומרים שאינם פלסטיק, האריזה הראשונית

שות שימוש בכמות המקסימלית הזמינה צריכה או שתדגים שנעשה מאמץ לע

 .של חומר לאחר צריכה

 אריזת חומרים מרוכזים 4.3.3

מוש אסור לארוז מוצר מרוכז בבקבוקי תרסיס או אריזה אחרת המוכנה לשי

 .דימי
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  מונעת דילול-מערכת בקרהאריזה של תרכיזים ו 4.3.4

 :יעמדו בדרישות הבאות לאריזה ותכנון 4.2.20מוצרים שמופיעים בסעיף 

בתוצאה " drop test"ראשונית תהיה יציבה לאורך על ידי כך שתעבור אריזה 

תוכנה יישאר בתוכה ושלא ייגרם נזק לעטיפה , אסור לה שתדלוף שהאריזה

 .החיצונית שיכול להשפיע על בטיחותה

 ASSE – American Society of Sanitaryמניעת זרימה חוזרת שעונה על 

Engineering  1055B , מונעת דילול-קרהבמערכת בתיכלל. 

 פחיות ארוסול 4.3.5

 .לחל איסור על שימוש בפחיות אירוסו

 הגבלות על מתכות כבדות 4.3.6

קדמיום וכרום שש ערכי לא יוספו לאריזה , כספית, עופרת: מתכות כבדות כולל

 100סכום רמות ריכוזים של מתכות אלה לא יעלה על , יתרה מזו. באופן מכוון

מן הכלל לאריזות למילוי חוזר או אריזות יוצא (. 0.01%)חלק מיליון משקלית 

. שלא יחרגו מהרמה המותרת אלא רק כתוצאה מתוספת חומרים לאחר שימוש

הוספה מכוונת לא כוללת שימוש באחת המתכות  כעוזר בתהליך או כחומר 

שבו , בינים הגורם לשינויים כימיים או פיזיקליים מסוימים במהלך הייצור

באריזה סופית או מרכיב באריזה הוא לא  שמירה מקרית של שייר המתכת

 .מ"חל 100באם האריזה או מרכיב באריזה עומדים במגבלה של , רצוי

 הגבלות אחרות 4.3.7

לאטים וחומרים מוכלרים באופן מכוון למעט אם הוספו אאסורים לשימוש פט

 .בחומר לאחר שימוש

 וויות הדרכה 4.4

 הדרכה 4.4.1

רכה על השימוש הנכון יצרן ומפיץ או צד שלישי יציעו הדרכה או חומר הד

תוצאות שימוש או דילול , שימוש, הנחיות מפורטות על דילול :במוצר כולל

המלצות לציוד מיגון  מומלץ , שימוש ותחזוקה של ציוד, סילוק המוצר, שגויים

יהיו   MSDS   יצרן ידאג שכל המידע האמור כולל . לכל שלב בשימוש במוצר

 .זמינים גם אלקטרונית

 הוראות דילול 4.4.2

לול יהיצרן יבהיר באופן בולט שדילול עם מים קרים מומלץ ויצהיר על רמת הד
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תווית של מנקי שטיחים תציין שימוש במים קרים למוצרים שלא . המומלצת

 .סובלים נזק במים קרים

 שימוש תווית וסילוק 4.4.3

, מילוי, שימוש חוזר, מיחזור, לוקיתווית היצרן תכלול הוראות ברורות בנוגע לס

 .רורות לשימוש והזהרות והמלצות ברורות בנוגע שימוש בציוד מגןהנחיות ב

 חומרי ריח 4.4.4

 .אם הוספו או לא הוספו חומרי ריחיוצהר השלו   MSDSעל תווית המוצר או 

4.4.5 pH  

של המוצר הבלתי מדולל ושל המוצר כפי  pH-יהיה רשום ה  MSDSעל 

 שמשתמשים בו

 תווי תרכיזים ותכשירים שריכוזם נקבע מראש 4.4.6

MSDS  עומד בדרישות התו הירוק לגירוי עור ועיניים ורעילות "יכלול כיתוב

 ".אקוטית בריכוז בו נעשה שימוש במוצר

אתר הגוף המסמיך יציין אלו מוצרים  ואיזה קריטריונים בריאותיים הוערכו   

 " .as used –כפי שמשתמשים בו " -כ

 הצהרה 4.4.7

ור  הבסיס לקבלת היא תלווה בתיא, בכל מקרה שתווית התו הירוק מופיעה

גופן ובמיקום שניתנים לקריאה בקלות על ידי , התיאור יהיה בסגנון. התו

 . הצרכן

 :תיאור ייקרא  כדלקמן

, מוצרי ניקוי לשימוש תעשייתי ומוסדי   IGTD 82מוצר זה עומד במפרט ירוק 

בהסתמך על רעילותו המופחתת לאדם ולסביבה תכולה מופחתת של חומרים 

 .יםאורגאניים נדיפ

 :אור יהיהיבמקרה של תרכיזים ותכשירים שריכוזם נקבע מראש הת

, מוצרי ניקוי לשימוש תעשייתי ומוסדי   IGTD 82מוצר זה עומד במפרט ירוק 

בהסתמך על רעילותו המופחתת לאדם ולסביבה תכולה מופחתת של חומרים 

צר כאשר גירוי לעור ולעיניים ורעילות אקוטית של המו, אורגאניים נדיפים

 .מתייחסות לרמת הדילול בעת השימוש במוצר
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. י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש"יעשו ע, הנדרשות במפרט זה, כל הבדיקות   .5.1

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

 .בדיקות אלו

,  ISOתקני : אחד מהמקורות האלהשפורסמו ב, הבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות .5.2

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

,EPA ,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 

 

 

 

 מסמכים ישימים.  6

GREEN SEAL™ STANDARD FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL 
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 נספחים .7

 
 דוגמאות למוצרים הנכללים וכאלו שלא נכללים במפרט זה – 1נספח 

 לטור אמצעי הערות מוצרים שאינם נכללים במפרט מוצרים שנכללים במפרט

  מטהרי אוויר מוצרי ניקוי שטיחים

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרים לניקוי סירות מוצרי ניקוי כתמים בשטיחים

ו מסירי שומן משווקים חומרי ניקוי א מוצרים לניקוי יבש של לוחות

כמתאימים לניקוי קרקעות ביישומים של 

 ייצור או תחזוקה שוטפת

 מפרט אמריקאי נפרד

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרים לניקוי ריהוט חיצוני מוצרי ניקוי לרצפה

מוצרים למטרות כלליות ורב 

 תכליתיים

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרי ניקוי כלים

מסירי שומנים מפני שטח 

 רות כלליותלמט

 מפרט אמריקאי נפרד חומרי חיטוי וסניטציה

  חומרי ניקוי או תוספים לביוב מוצרים לניקוי שמשות ומראות

 מפרט אמריקאי נפרד חומרי גימור לרצפה מוצרים לניקוי חדרי שירותים

 מפרט אמריקאי נפרד מסירי גרפיטי מוצרים לניקוי אסלות ומשתנות

  נפרדמפרט אמריקאי  מנקי ידיים

 מפרט אמריקאי נפרדגרסאות ביתיות של כל המוצרים בעמודה  
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 השמאלית

  מוצרי ניקוי כביסה 

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרי ניקוי מתכת 

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרי ניקוי רכב 

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרי ניקוי תנורים 

  טינרים ומסירי צבע 

 י נפרדמפרט אמריקא מוצרי ניקוי מיוחדים 

 מפרט אמריקאי נפרד מוצרי ניקוי ריפוד 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

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

 .מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי


