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 בהרכב זה: ,נוזל לניקוי ידני של כלים – 531618 מומחיםהתקן זה הוכן על ידי ועדת 

 )יו"ר( יוחאי מנדבי, בנציון שלואבן, אריאלה כפיר, -רינת בכר, דפנה הר

 כמו כן תרמו להכנת התקן: רות ארדי, ידידיה בנטור, יצחק לויאן, אתי נתן, משה שלום.

 , בהרכב זה:חומרי ניקוי − 5316תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית :

 יוחאי מנדבי, דפנה רשמן - איגוד לשכות המסחר 

 רון ארדיטי - המועצה הישראלית לצרכנות

 יצחק יפין, בנציון שלו - התאחדות התעשיינים בישראל

 קלשטייןכפיר, אהוד פינ אריאלה - מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

 תמר ברמן )יו"ר( -  הבריאותמשרד 

 גיל בכור - משרד הכלכלה והתעשייה

 אבן-דפנה הר - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 הכנת התקן. עבודת אתו ריכז ויניב בוימל ענת רגב
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                                                                            הודעה על רוויזיה

  זה בא במקום ישראלי תקן

 1990 מינואר 139התקן הישראלי ת"י 

 1992ממרס  1גיליון התיקון מס' 

 1996ממרס  2גיליון התיקון מס' 

 2003אפריל מ 3גיליון התיקון מס' 

 

 מפתח:מילות 

 ., חומרים קורוזיביים, חומרים משתכיםפנים, אריזה, סימון, תיווי-חומרי ניקוי, דטרגנטים, חומרים פעילי

Descriptors: 

cleaning materials, detergents, surface active agents, packaging, marking, labelling, corrosive materials. 

 

 עדכניות התקן

 הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.התקנים 

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 בתקן. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב

 

 התקן תוקף

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

 יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף

 לכניסה לתוקף.יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר  60

 

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי. ©
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 הקדמה

 .1990מינואר  139הישראלי ת"י  תקןמהדורת ה במקוםבאה  הישראלי תקןמהדורה זו של ה

הם אלה: ה הקודמתמהדורהלבין ה זו בין מהדורהעיקריים  ההבדלים  

 ביולוגיים; (1)פנים-פעילי םעל בסיס חומרי יםהמהדורה החדשה של התקן חלה גם על נוזל -

 ;תכולת החומר הפעיל במוצר לעמגבלה  אין בתקן -

  ;האריזהחלק מדרישות הושמטו  -

 ;ניקויל המיועד משטחההוספה התייחסות לטמפרטורת  -

 .REGULATION (EC) No 1272/2008 תהאירופילתקנה דרישות הבטיחות שונו בהתאם  -

 הן.יש לעיין בנוסח המלא של בין המהדורותלשם השוואה מדוקדקת 

 

 

 עניינים כלליים -פרק א 
 

 חלות התקן .1.1

, לרבות נוזלים על בסיס חומרים אוכל )להלן: המוצר( יידני של כל לניקויהמיועד  נוזלכל זה חל על תקן 

 .פנים ביולוגיים-פעילי

 ;להסרת שומנים מתבניות ומכלים לבישול ולאפייהלניקוי וקן זה חל על תכשירים המיועדים תאין 

 .4272עליהם חל התקן הישראלי ת"י 

 נורמטיביים אזכורים .1.2

מהדורתם האחרונה היא  -)תקנים ומסמכים לא מתוארכים  תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה

 הקובעת(:

 תקנים ישראליים

 (pHם: ההגבה )יבדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטי - 201חלק  692ת"י 

 בדיקות חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: קביעת תכולת הבורטים - 208חלק  692ת"י 

 סימוןותיווי מיון, אריזה, מסוכנים:  ותערובותחומרים  - 1חלק  2302ת"י 

 לאומיים-תקנים בין

ISO 10993-10:2010 - Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and  

skin sensitization 

 מסמכים זרים

REGULATION (EC) No 1272/2008  of 16 December 2008 - Classification, labelling and packaging 

  of substances and mixture  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2020-05-01)2(    

REGULATION (EC) No 648/2004 of 31 March 2004 – Detergents 

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/648/2015-06-01(2)  

 

                                        
(1) surface active – פנים. בלשון המקצוע מקובל גם "פעילי שטח".-לפי קביעת האקדמיה ללשון העברית: פעילי 

 הכנת תקן זה, כתובת זו היא הכתובת שבתוקף.בעת  (2)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2020-05-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/648/2015-06-01
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Directive 67/548/EEC – Classification, packaging and labelling of dangerous substances  

Directive 1999/45/EC – Classification, packaging and labelling of dangerous preparations  

OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS, Section 4 - Health effects, Test Guideline  

No. 439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method  

-econstructedr-tationirri-skin-vitro-in-439-no-ilibrary.org/environment/test-https://read.oecd

(2)en#page1-method_9789264242845-test-epidermis-nhuma 

 

 אריזה וסימוןדרישות  –פרק ב 

 אריזה .2.1

  .1חלק  2302תקן הישראלי ת"י לאריזות שב יעמדו בדרישותכל האריזות 

 סימון .2.2

( 2.2.2.4פרטי ההרכב הכימי )ראו סעיף  אפשר שהסימון של .הסימון יהיה בעברית ויהיה ברור וקריא  . 2.2.1

  .בהדפסה או בתווית -על גבי האריזה  ייעשההסימון  .באנגלית בלבד היהי 

 תהיה התאמה מלאה בסימון בין השפות השונות, בתנאי ש ,מותר להוסיף סימון בכל שפה אחרת 

  .האחרתסימון בשפה הסימון בעברית לא יהיה קטן מגודל הגודל שו 

  6.8בסעיף  1חלק  2302קיימה, והוא יעמוד בדרישות העמידּות המפורטות בת"י -הסימון יהיה בר 

 קיימה.-הדן בסימון בר 

  :האלה הפרטיםהסימון יכלול את    .2.2.2

 ;נוזל לשטיפת כלים ידנית(,  נוזל לניקוי כלים ידני, כגון:תיאור המוצר ) .2.2.2.1  

 :היצרן או המשווקפרטי   .2.2.2.2

 .(3)המלאיצרן, מספר הטלפון שלו ומענו השם  :במוצר מתוצרת הארץ  -  

  ; מספר הטלפון של היבואן או של ; שם המשווק, אם יש(3)לאהמ ומענו: שם היבואן מיובא במוצר  -  

 .ארץ הייצוריצרן; השם המשווק; 

 .(יטרל או מ"לביחידות נפח ) ,התכולה .2.2.2.3

  .REGULATION (EC) No 648/2004מפורט בתקנה האירופית כ ,ההרכב הכימיפרטי  .2.2.2.4

 אין צורך לציינם גם  ,להיות מסומנים 1חלק  2302ת"י  לפי התקן הישראלינדרשים הרכיבים   

 .ברשימה לפי סעיף זה

 הייצור.קוד לזיהוי מנת   .2.2.2.5

 . במוצרשימוש ל היצרן הוראות  .2.2.2.6

 .לאחסון המוצר היצרן הוראות  .2.2.2.7

 הוראה להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים. .2.2.2.8

  .המילים "לא למאכל". 2.2.2.9

  יבלוט לעין ויהיה שונה מצבע הרקע. הסימון אותיות צבע 

                                        
 חשב מען מלא.נ אינותא דואר בלבד  (3)

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-439-in-vitro-skin-irritation-reconstructed-human-epidermis-test-method_9789264242845-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-439-in-vitro-skin-irritation-reconstructed-human-epidermis-test-method_9789264242845-en#page1
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 גם יעמדו והסימון והתיווי של, 1חלק  2302אם המוצר מסווג כחומר מסוכן לפי התקן הישראלי ת"י  . 2.2.3

 .1חלק  2302בתקן הישראלי ת"י ש בדרישות

 

 דרישות בטיחות -פרק ג 

 גורמי סיכון .3.1

גורם הסיכון של קטגוריית ( H314קוד הצהרת גורמי סיכון ) 1A המשנה-יתלקטגורישתייך המוצר לא י  

 האירופית תקנההלפי  ,(של העור [קורוזיהשיתוך ]) Category 1: Skin corrosive הבריאותי 

 REGULATION (EC) No 1272/2008 

 :לחלופין ,או      

 תהאירופי התקנהלפי  1A המשנה-יתקטגוריב הסיווג נקבע שלפיהם, במוצר יםמרכיבריכוז ה    

REGULATION (EC) No 1272/2008,  מערכי גדוללא יהיה SCL (Specific concentration limit)  

 . זו בתקנהכמוגדר של כל מרכיב 

 ערך הגבה .3.2

דוח בדיקה לפי אחת השיטות  יצורף ,4-מקטן ערך הגבה  בעלאו  ,או יותר pH 10)) ערך הגבה מוצר בעלל 

  .לגירוי עור גורםאינו המפורטות בנספח א, המאשר שהמוצר 

 

 להבטחת איכות הסביבהדרישות  – דפרק 

 תכולת בור  .4.1

 .5.2התכולה תיבדק לפי סעיף . לכל היותרג' לק"ג מוצר  0.5 תכולת הבור במוצר תהיה 

  ת ביולוגיתריקּופ    .4.2

מפורט כפריקות הביולוגית בנוגע לבדרישות  עומדים מוצרשב (1)הפנים-החומרים פעיליכי הצהרה  תצורף 

לא הוצגה הצהרה, הפריקות הביולוגית  אם .REGULATION (EC) No 648/2004 בתקנה האירופית

 .5.3תיבדק לפי סעיף 

 

 שיטות בדיקה – הפרק 

 (pH). בדיקת ערך ההגבה 5.1

 .201חלק  692בודקים את ערך ההגבה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 

 (B)בדיקת תכולת בור  .5.2

 .מקובלותאו בשיטות או  208חלק  692הישראלי ת"י כמפורט בתקן את תכולת הבור בודקים 

 ת ביולוגיתריקּובדיקת פ  . 5.3

אחת השיטות המפורטות בתקנה לפי  במוצר פניםה-חומרים פעיליהבודקים את הפריקות הביולוגית של 

 .REGULATION (EC) No 648/2004האירופית 
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 גירוי העורבדיקת לשיטות  –נספח א 

 )נורמטיבי(

 

  המפורטות בנספח זה.בודקים את גירוי העור כמפורט באחת השיטות 

 (Human skin irritation test) תבחין גירוי עור בבני אדם .1-א

 בבדיקה שלהלן: ISO 10993-10 לאומי-הביןכמפורט בתקן  בודקים 

ISO 10993-10, Annex C – Human skin irritation test  

 (Reconstructed human epidermis testתבחין אפידרמיס משוקם בבני אדם ). 2-א

 בבדיקה שלהלן: OECD-כמפורט במסמך הבודקים  

OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS - Test guideline No 439 – In vitro skin  

irritation: Reconstructed human epidermis test  

 (Human patch test) בבני אדם "לאיטתבחין ". 3-א

 כללי .  3.1-א

, 3.2.6.1סעיף  VIנספח  EEC/67/548 האירופית המובא בדירקטיבה ,פי הקריטריון להגדרת חומר מגרהל

"מגרה" כאשר הוא גורם לדלקת משמעותית של העור בתנאי הניסוי, כלומר, כאשר הערך חומר נחשב 

ֶמֶנת ד  )erythema( (4)הממוצע של התוצאות עבור ַאְד ֶל שהתקבלו מכל  )oedema(או בצקת  )eschar(או ֶג

 או יותר. 2שעות( הוא  72+ שעות  48+  שעות 24 -משתתפי הניסוי שנבדקו )ב

, (scaling) התקלפות, (hyperplasia)יש להתחשב גם בהשפעות מיוחדות, כגון היפרפלזיה )שגשוג יתר( 

ֶלד שטחי  ,(exudation)הפרשה  ִצים או שינויי צבע  (surface incrustration),ֶג ָר  ==(fissures).ֲח

 נוהל הבדיקה  .3.2-א

 זה:   .A.I.S.Eמסמךכמפורט בנוהל שב בודקים

Guidelines for application of Directive 1999/45/EC - A.I.S.E. - 2001, 

Part B - Approach to irritancy classification ,  

Clause 1.4 - Skin irritation - Human patch test protocol, 

Appendix 3 - Human Covered Patch Test Protocol 

 :המפורטות להלןבתוספות   

1.4.  SKIN IRRITATION - HUMAN PATCH TEST PROTOCOL 

1.4.1.  Principle of the test method 

  סקה השנייה, לאחר המיליםפִ תחילת הב

“patches are applied to the upper outer arm”, 

 :פו המיליםיוס

 (or to the intrascapular region of the back)שבין השכמות או לאזור 

                                        
 ".אדמומיּות" , המדויק פחות,בפי אנשי המקצוע מקובל המונח (4)
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Appendix 3 - Human Covered Patch Test Protocol 

4.   Materials and Dose Levels 

 השנייה, לאחר המיליםסקה פִ בסוף ה

“applied to the upper outer arm”, 

 :פו המיליםיוס

 (or to the intrascapular region of the back) ותשכמה ביןשאו לאזור 

 

 לנוחות המשתמש מובאים להלן הסעיפים הרלוונטיים מתוך המסמך        

Guidelines for application of Directive 1999/45/EC - A.I.S.E. – 2001: 
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