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 .1انغرض من اإلجراءاث:
انتأكذ يٍ يطاتمح يُتزاخ انًُظفاخ ٔ انًطٓشاخ نهًعاٛٚش ٔ االشتشاؽاخ انعايح نساليح ْزِ انًُتزاخ ٔ خهْٕا يٍ أ٘ يٕاد
ػاسج.
 .2مجال انتطبيق:
رًٛع ششكاخ /يؤسساخ انًُظفاخ ٔ انًطٓشاخ انت ٙتشغة إبستٛشاد أٔ تظُٛع أٔ تذأل ْزِ انًُتزاخ ألغشاع تزاسٚح.
 .3انتعاريف :
ف َٚعُْ ٙأ ّ
٘ يادج أَٔ يستحؼش ٚحتٕ٘ عهٗ طاتٌٕ ٔ
 .3.1انمنظّف :أ٘ ُيُتَذ يُظّ ِ

 /أَٔ يعايالخ انتٕتش انسطح ٙنغشع

انتُظٛف ٔانغسٛم ٔ.لَ ْذ تَ ُكٌٕ ف ٙأّ٘ شكم (سائم ،يسحٕق ،يعزٌٕ ،حاَح ،شكم كعك ِح ،ا نخ ) تحٛج تستخذو يُزنٛا أَٔ
ألغشاع يؤسساتٛح أَٔ طُاعٛح.
 .3.2انمطهر ْٙ:انًعايالخ انًؼادج نهًٛكشٔتاخٔ ،تستخذو عهٗ انًٕاد انغٛش حٛح نمتم انكائُاخ انحّٛح انًزٓشٚح ،حٛج تعتثش
عًهٛح انتطٓٛش عًهٛح تُظٛف نثعغ أٔ كم انكائُاخ انًسثثح نأليشاع ٔانت ٙتٓا تحذث انعذٖٔ.
 .3.3انمعقم  :انًٕاد انت ٙتُخفّغُ عذ َد انكائُاخ انحّٛح انًزٓشٚح إنٗ يستٕٖ يعٚ ٍٛؼًٍ َٕعا يا انساليح يٍ أ٘ عذٖٔ
 .3.4شركاث انمنظفاث وانمطهراث ْٙ :ششكاخ تزاسٚح يشخظح داخم انذٔنح ٔنٓا َشاؽ رٔ عاللح تانًُظفاخ ٔانًطٓشاخ
ٔتشغة ف ٙاعتًاد انًُظفاخ ٔانًطٓشاخ سٕاء انًستٕسدج أٔ اليظُعح.
 .4انمذخالث:
 .4.1يُتزاخ انًٕاد االستٓالكٛح
 .4.2ؽهة فحٕطاخ يخثشٚح يٕلع يٍ لثم اليمٛى ف ٙلسى ساليح انًٕاد االستٓالكٛح يٕرّ إنٗ رٓح يعتًذج إلرشاء انفحض
انًطهٕب.
 .5فحىصاث انمنظفاث و انمطهراث:
 .5.1انفحىصاث انمخبريت انعامت نكم أصناف انمنظفاث و انمطهراث
.5.1.1

انفحض انكًٛٛائ )Chemical & Specification Test( ٙنهكشف عهٗ انًٕاد انذاخهح ف ٙانتشكٛة.

.5.1.2

انفحض انًاٚكشٔتٕٛنٕر )Microbiology Test( ٙنهكشف عهٗ انتهٕث تانكائُاخ انحٛح انذلٛمح كانثكتٛشٚا.

.5.1.3

فحض انخثاخ ( )Stability Testنهكشف عٍ يذٖ طالحٛح انًُتذ ٔ انعًش انزيُ ٙنّ.

.5.1.4

فحض انفعانٛح (.)Efficacy Test

 .5.2انفحىصاث انمخبريت انخاصت بكم صنف من انمنظفاث و انمطهراث:
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 .5.2.1انفحض انكًٛٛائ )Chemical & Specification Test( ٙنهكشف عهٗ انًٕاد انذاخهح ف ٙانتشكٛة ٔ يٍ
ػًٍ ْزِ انفحٕطاخ انكًٛٛائٛح انتان:ٙ
.5.2.1.1

انفحض انكًٛٛائ ٙنًساحٛك انغسٛم  :فحض انحًٕػح ٔ ،pHفحض تحذٚذ انًادج انسطحٛح انفعانح،

ٔفحض تحذٚذ األكسز ٍٛانفعالٔ ،فحض انسٛهٛكاخ ٔ انفٕسفاخ ٔ ،فحض انًعادٌ انخمٛهح.
.5.2.1.2

انفحض انكًٛٛائ ٙنًساحٛك انتثٛٛغ :فحض انحًٕػح ٔ ،pHفحض تحذٚذ األكسز ٍٛانفعال.

.5.2.1.3

انفحض انكًٛٛائ ٙنًُظفاخ انًزاس٘ ٔانًُظفاخ انخمٛهح  :فحض انًحتٕٖ ا نمهٕ٘ٔ ،فحض يعايالخ

انتٕتش انسطح.ٙ
.5.2.1.4

انفحض انكًٛائ ٙنًُظفاخ األسطح ٔ انزراد

 :فحض انحًٕػح ٔ ،pHفحض يعايالخ انتٕتش

انسطح ٔ ،ٙفحض انًعادٌ انخمٛهح.
.5.2.1.5

انفحض انكًٛائ ٙنهًُظفاخ انًتعذدج االستعًاالخ ٔ يساحٛك غسٛم األؽثاق  :فحض انحًٕػح ٔ ،pH

فحض انًحتٕٖ انمهٕ٘.
.5.2.1.6
.5.2.1.7

انفحض الكًٛٛائ ٙنهًٕاد انكًٛٛائٛح انًاليسح نألؽعًح :فحض انًعادٌ انخمٛهحٔ ،فحض انحًٕػح .pH
انفحض انكًٛٛائ ٙنهًطٓشاخ ٔ انًعمًاخ

 :فحض انحًٕػح ٔ ،pHفحض يحتٕٖ انًُتذ يٍ

انًشؽثاخ ٔ انًٕاد انطٛاسج
.5.2.2

انفحض انًاٚكشٔتٕٛنٕر )Microbiology Test( ٙنهكشف عهٗ انتهٕث تانكائُاخ انحٚح انذلٛمح كانثكتٛشٚا.

.5.2.3

فحض انخثاخ ( )Stability Testنهكشف عهٗ يذٖ طالحٛح انًُتذ ٔ انعًش انزيُ ٙنّ ٔ انز٘ ٚتى ؽهثّ نهًٕاد

انتانٛح:


يٕاد انتثٛٛغ



يُظفاخ انظشف انظح ٔ ٙانًُظفاخ راخ انتأحٛش انمٕ٘



انًُظفاخ يتعذدج االستعًال ٔ يُظفاخ انزراد



انًٕاد انتُظٛف انًاليسح ألسطح األؽعًح



سٕائم انتعمٛى ٔ انتطٓٛش

.5.2.4

فحض انفعانٛح ( )Efficacy Testنًُتزاخ األغشاع انظُاعٛح ٔ انتزاسٚح ٔ انغٛش يخظظح نهثٛع نهًستٓهك

انعاو.
 .6انمراجع:
 .6.1األيش انًحه ٙسلى ( )2003/11نسُح 2003و انخاص تظحح ٔساليح انًزتًع.
 .6.2اإلسشاد انفُ ٙلتمٛٛى انًُظفاخ ٔانًطٓشاخ انذنٛم اإلسشاد٘ األٔسٔت548/EEC ٙ
 .6.3تعًٛى تشأٌ انًُظفاخ ٔانًطٓشاخ تتاسٚخ 2012/02/28
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