ת"י  - 221טרפנטין מינרלי
טבלת השינויים לאימוץ BS 245
מהדורת התקן הישראלי ,אליו מתייחסת הטבלה )חודש ושנה( :יוני 2019
תאריך הכנת/עדכון הטבלה )התאריך האחרון בו הוכנה הטבלה או עודכנה(19.06.2019:
מס' הסעיף
בתקן
הישראלי

פירוט השינויים

שם הסעיף בתקן
הישראלי

קריטריון מס' 1
מהות השינוי בתקן הישראלי
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של הוראות
הפעלה,הוראותסימון,אז
הרות,או הוראות אחרות
הקבועות בתקן ביןל' או
מסמך מחייב של גורם
בינל'

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

קריטריון מס' 2
דרישות הנגזרות
מהוראות חיקוק
בישראל והפניות
להוראות כאמור

קריטריון מס' 3
התאמת הפניות
לחקיקה של מדינת
חוץ או למסמך
מחייב של גורם
בינל' או לדרישה
המופיעה בחקיקה
או במסמך מחייב

קריטריון מס' 4

הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

הפנייה לתקנים בינל'אחרים
או לחלקים בהם ,ובלבד
שההפנייה היא לתקן הבינל'
עצמו או שהתקן הבינל'
אומץ כלשונו ,או בשינויים
מתחייבים על פי החוק או
בשינויים לאומיים מיוחדים
שאושרו ע"י השרים

לעומת התקן המאומץ
1

scope and field
of application

התקן הבריטי מתייחס
בחלות ל"ממסים
מינרליים )white spirit
and related
(hydrocarcon solvents
והתקן הישראלי מדבר
רק על טרפנטין מינרלי

2

3

required
characteristics
and their
tolerances

5

אריזה וסימון

+

לסעיף הוסף איזכור סדרת
ת"י  2302על  2חלקיה
לסעיף הוסף איזכור ASTM
D156
לסעיף הוסף איזכור ASTM
D93
הוספת אלטרנטיבה בדרישת
הגוון )אלטרנטיבה בדרישה
ושיטת בדיקה(
הקלת דרישת שארית האידוי
במאה סמ"ק ממקסימום 5
מ"ג למקסימום  100מ"ג,
ומתן שיטת בדיקה
אלטרנטיבית
הוספת שיטת בדיקה
אלטרנטיבית
תוספת סעיף אריזה וסימון
דרישה שהאריזה והסימון יהיו
כמפורט בת"י 2302
דרישת סימון שם היצרן ומענו.
אם המוצר מיובא אז שם
היבואן ומענו
דרישה לסימון שם המוצר
)טרפנטין מינרלי( וכינוי המוצר
)טיפוס  Aאו טיפוס  Bלפי
העניין(

הקלה

יישום דרישת התקן המאומץ

לעומת התקן הישראלי הקיים

בישראל מתייחסים לכל
ה"מוצרים" הללו כטרפנטין
מינרלי

הושמטה הדרישה שהמוצר
עליו חל התקן יעמוד בדרישות
הפקודה הבריטית החלה על
נוזלים דליקים
references

הנימוק לבחירת מסלול זה

סנכרון בין מסלולים

החמרה

אינו שינוי

המלצה /הבהרה

+
+

+

+

+
צו סימון טובין
+
+

+

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים
נימוקים

האם סעיף "ואקום"?
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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים  – 530828טרפנטין מינרלי  ,בהרכב זה:
מיכאל טבצ'ניק ,אורי רז ,יהודה שרצקי )יו"ר(
תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 5308כימיקלים  ,בהרכב זה:
יניב בוימל ריכז את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לתקן של מכון התקנים הבריטי

התקן הישראלי ת"י  221מפברואר 2004
BS 245: 1976

תיקון הטעות ממאי 2004

מילות מפתח:
טרפנטין מינרלי ,מדגמים ,מדללי צבע ,נקודת הבזקה ,תנאי בדיקה ,זיקוק ,מדידת צמיגות ,ממסים ,צבעים ,קביעת שארית אידוי,
בדיקות צבע ,הרכב כימי.
Descriptors:
white spirit, samples, paint thinners, flash point, testing conditions, distillation, viscosity measurement,
solvents, paints, evaporation residue determination, colour tests, chemical composition.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
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.

This standard is an adoption of BS 245: 1976 and is implemented with the permission of BSI
Standards Limited.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן הבריטי  BS 245משנת  , 1976שאושר כת קן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים .
ה תקן כולל ,בסדר המפורט להלן  ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן הבריטי בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבריטי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( התקן הבריטי ) באנגלית (מהדורה זו של התקן הישראלי בא ה במקום מהדורת התקן הישראלי המקורי ת"י  221מפברואר  2004לרבות
תיקון הטעות ממאי . 2004
מהדורה זו של התקן הישראלי מאמצת את התקן הבריטי  BS 245משנת  1976בשינויים ובתוספות לאומיים,
ולפיכך היא שונה מהותית מהמהדורה הקודמת.
לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא שלהן.

חלות התקן ) תרגום סעיף  1של התקן הבריטי בשינויים ובתוספות לאומיים(
הערה:
השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב גופן שונה .

תקן זה מפרט דרישות עבור שני טיפוסים של טרפנטין מינרלי לשימוש בצבעים ו ב ציפויים ,ולשימושים אחרים,
כמפורט להלן:
טיפוס  , Aבעל תכולת חומרים ארומטיים קטנה מ ) 25% -נפח לנפח( ;
טיפוס  , Bבעל תכולת חומרים ארומטיים בין  25%ל ) 50% -נפח לנפח( .
הערה לאומית :
ה כתוב המתחיל במילים " "These materials meetו ה מסתיים במילים
"' "constituting `highly flammable liquidsאינו חל .
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבריטי
references . 2
 לסעיף יוסף:תקנים ישראליים
ת"י  2302חלק 1
ת"י  2302חלק 2

-

חומרים ות ערובות מסוכנים :סיווג ,תיווי  ,סימון ואריזה
חומרים ות ערובות מסוכנים  :הובלה – סיווג  ,תיווי  ,סימון ואריזה

תקנים לאומיים
)ASTM D156 – Test method for saybolt color of petroleum products (Saybolt chromometer method
ASTM D93 – Test method for flash-point by pensky-Martens closed cup tester

Required characteristics and their tolerances . 3
Table 1. Required characteristics and their tolerances
 בשורה הרביעית בטבלה )  , ( Colourבעמודה שכותרתה "  , " Requirementיוסף :"או ,לא יותר כהה מ סייבולט מס' " 25
 בשורה הרביעית בטבלה )  ,( Colourבעמודה שכותרתה " " Test methodיוסף :"אם נבדק לפי סייבולט מס'  25שיטת הבדיקה תהיה לפי " ASTM D156
 בשורה השביעית בטבלה ) , ( Residue on evaporationבעמודה שכותרתה " , " Requirementהערך  5אינו חל ,ובמקומו י חול הערך . 100
 בשורה השביעית בטבלה ) ,( Residue on evaporationבעמודה שכותרתה "  " Test methodיוסף :" לחלופין ,אפשר להשתמש בשיטה שלהלן:
מאדים  50סמ"ק של טרפנטין מינרלי על קערה שטוחה שקוטרה  10ס"מ בקירוב ,ושמשקלה ידוע
באמבט מים בטמפרטורה של  100°צ' ,במשך שעתיים  .לאחר האידוי שוקלים את הקערה ואת
השארית וקובעים את משקל השארית )משקל  Wמ"ג( .מחשבים את ת כולת שארית האידוי )במ"ג ל -
 100סמ"ק( לפי הנוסחה:
A=2W
 בשורה ה  11 -בטבלה )  ,( Flash pointבעמודה שכותרתה " , "Test methodיוסף:"לחלופין ,אפשר לבדוק לפי " ASTM D93
 לאחר סעיף  4יוסף סעיף  5כמפורט להלן: . 5אריזה וסימון
 . 5.1האריזה והסימון של הטרפטין המינרלי יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י  2302חלק  1ו חלק . 2
נוסף על הנדרש בתקנים שלעיל ,יכלול הסימון גם פרטים אלה :
 . 5.1.1שם היצרן ומענו  ,אם המוצר מיובא – שם היבואן ומענו.
 . 5.1.2המילים "טרפנטין מינרלי" וכינוי המוצר" :טיפוס  ," Aאו "טיפוס  " Bלפי העניין .
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