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Glass Cleaner 

 

 المجال -١
 املستعمل لتنظيف لمع ملالواجب حتققها يف افة القياسية املتطلبات حتدد هذه املواص                 

 .اخرىح زجاجية وسط            وتلميع زجاج النوافذ وأي 
 :)١(           مالحظة 

             جيب أن ينظف حاجب الريح الزجاجي يف السيارات يدوياً نظراً لتأثري مادة الغبار على   
 .األخرى للسيارات            السطوح 
 :)٢(           مالحظة 

 .اليصلح هذا املنظف لتنظيف السطوح اللدائنية الشفافة            
 

  التعاريف-٢
 :            املنظف الزجاجي

 حملول رائق ومتجانس وخال من أي رائحة كريهة وحيتوي على صباغ ثابت وال حيتوي               
 مكونات سامة عند استعماله يف الشروط الطبيعية وليس له تأثري ضار على اجللد            على أي 

 

  المتطلبات-٣
 وأال يفقد فعاليته أو أن يتعرض للفساد اذا ماخزن يف أوعية   جيب أن يكون املنتج ثابتاً    ٣/١     

   .ة واحدةْ س ملدة سن)٤٠ – ١٠(              مغلقة يف درجات حرارة عادية تتراوح بني 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٢٠٠٣  /٣ / ٢٩ 

 رقم قرار االعتماد

٣٩ 

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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 :التركيب     ٣/٢

 :جيب أن حيتوي املنتج على املكونات األساسية التالية  
 .كحول ايزوبروبيلي - 
 . مقطرماء - 
 .)شرجيب أو شرسيب أو ال شاردي(منظف اصطناعي  - 
 .عامل ملون - 
 :وميكن أن حيتوي على املكونات التالية 
 :كحوالت أحادية أو متعددة اهليدروكسيل من أمثال - 

 .الغليسرين،  نيتيليغليكول اإل تر أحادي بوتيلإيتيلني ، يتيلي ، غليكول اإليالكحول اإل   
 .حمسنات سيليكونية - 
 .األمينات - 
 .عطر - 
 .٪) ٠,١(شرط أال تزيد عن بيات الالعضوية مبا يف ذلك النشادر القلو - 

 
 :ملتطلبات التاليةجيب أن حيقق املنظف ا    ٣/٣
 :نقطة الوميض  ٣/٣/١

    س عندما جيرى االختبار مبوجب الطريقة املشار إليها يف الفقرة ْ)٤٨(جيب أال تقل عن  
 )٦/١(. 

 :يزوبروبيليحملتوى من الكحول اإلا  ٣/٣/٢
 املواصفة القياسية   عندما جيرى االختبار مبوجب )ك/ ك( ٪)١٢(جيب أال يقل عن     
 .١٩٩٧ / ١٨٦٤السورية رقم    
 :ارةياحملتوى من املواد غري الط  ٣/٣/٣
   عندما جيرى االختبار مبوجب الطريقة املبينة يف ) ك/ك( ٪)٠,٥(يزيد على جيب أال    
 .)٦/٣(الفقرة    
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 :مالحظة  
 ني املنظفات يتع حتتوي املواد غري الطيارة على املنظف االصطناعي باإلضافة إىل العامل امللون ويتم   
 .)٦/٤(االصطناعية مبوجب الطرائق املشار إليها يف الفقرة   

 
 : كما مت استالمهزجاجلنظف ا ملPHتعيني الـ   ٣/٣/٤
 املشار إليها يف   االختبار مبوجب الطريقة عندما جيرى) ١٠,٠(وال يزيد على ) ٧,٠(جيب أال يقل عن   
 .)٠٦/٥( الفقرة  
 :كل خالئط األملنيوم وزوال لواآت  ٣/٣/٥
 األملنيوم عندما  يف لوح من خالئط  كل مرئي أو زوال لونآجيب أال ينتج عن استعمال املنظف أي ت  
 .)٦/٦(االختبار مبوجب الطريقة املبينة يف الفقرة  جيرى  

 العتيانا -٤
 .مل) ٥٠٠(تؤخذ عينة ممثلة من كل دفعة إنتاج على أال تقل عن   

 

 التعبئة -٥
 تأثري العوامل اجلوية خالل التخزين  جيب أن يعبأ املنتج يف أوعية ال تؤثر يف املادة أو تتأثر ا وحتميها من  

 .والنقل والتداول
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 :طرائق الفحص واالختبار -٦
 : نقطة الوميضتعيني    ٦/١

 .١٩٨١ لعام ١٧٥تطبق املواصفة القياسية السورية رقم          
 :بيليوتعيني احملتوى من الكحول االيزوبر    ٦/٢

 . ١٨٦٤/١٩٩٧فق املواصفة القياسية السورية رقم بيلي وويعني احملتوى من الكحول االيزوبر 
 :تعيني احملتوى من املواد غري الطيارة  ٦/٣

 وزن مسبقاً ي  جمففغ من املنظف بدقة يف طبق زجاجي)١٠٠(وى من املواد غري الطيارة بوزن يعني احملت 
 .مث يسخن الطبق على محام خباري حىت اجلفاف 
 .ثبات كتلته  س وجيفف حىتْ)١٠٥-١٠٠( درجة حرارته يف االضبطيوضع الطبق يف فرن ت 
 :مالحظة 
 هوائي يف جمال  للوا فيجرى التجفيف حينئذ يف فرنإذا حدث تفكك للمادة الصلبة يف الطبق أو زوال  
 .يعرب عن النتيجة كنسبة مئوية كتلية للمنظف، سْ )٥٠-٤٥(درجة احلرارة  

 :)الشرجيب والشرسيب والالشاردي(تعيني املنظف االصطناعي   ٦/٤
 :تتبع الطرق املذكورة يف املواصفات القياسية السورية ذوات األرقام 
 .)٧٨١(و ) ٧٨٣(و ) ٢ج + ١ج٧٨٢( 

 :ملنظف الزجاج PHتعيني   ٦/٥
 . مناسبPH كما مت استالمه باستعمال مقياس ملنظف الزجاج PHيعيني  

 :خالئط األملنيوم وزوال لواتآكل تعيني   ٦/٦
   مم ) ١٥٠ × ٧٥ (ابعادهخالئط األملنيوم من  على سطح نظيف  الزجاج مل تقريباً من منظف)١(يوضع  
    تزال بعدها زجاجة ، ساعات ) ٦(ترك ملدة يجاجة ساعة وغطى بزيو 
 الساعة ويغسل اللوح باملاء املقطر وجيفف باهلواء يف درجة حرارة الغرفة ويفتش عن  
 .أو زوال للون كلآلتآثار لأي  
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  بطاقة البيان-٧
 : التاليةاتانالبيأو باللغة االجنبية على كل عبوة /يوضح باللغة العربية وجيب أن         

 .نتجاسم امل  ٧/١
 .ةيارتجاسم الصانع وبلد الصنع والعالمة ال  ٧/٢
 .أمساء املكونات  ٧/٣
 .حدات الدوليةاالوب الصايف وزن أو احلجمال  ٧/٤
 .)بالشهر والسنة(تاريخ الصنع وانتهاء الصالحية   ٧/٥
 .جمال وتعليمات االستعمال  ٧/٦
 . اليت تشري إىل خطر املادة وتعليمات التخزين والتداولالعبارات املناسبة  ٧/٧
  اإلنتاج احمللي  يف حال٢٠٠٣لعام ) ٨٦١( املواصفة القياسية السورية رقم وفقعبارة منتج   ٧/٨
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 المصطلحات الفنية -٨
 

 Corrosion   كلآت 
 Ethylene glycol mono buty1 ether أحادي بوتيل غليكول االتيلني  إيتر  
 Windshields   حاجب ريح 
 Aluminium alloys   خالئط األملنيوم 
 Batch   دفعة 
 Toxic   سام 
 Injurious   ضار 
 Coloring agent   عامل تلوين 
 Effectiveness   فعالية 
 Iso propy1 alcohol    يزوبروبيليإكحول 
 Polyhydric alcohol   كحوالت متعددة اهليدروكسيل 
 Deleterious   يمؤذ 
 Non volatile matter   مادة غري طيارة 
 Ingredient   مكون 
 Flash point   نقطة الوميض 
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  المراجع-٩

 
CAN 2 - 2.55 - M85 / 1981       - املواصفة القياسية الكندية  

١٩٩٠ لعام ١٥٥٢  املواصفة العراقية  -       
 
 
 
 
 
 

 ات التي شاركت في وضع المواصفة الجه-١٠
        

 .هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  -
 .غرفة الصناعة بدمشق  -
 .غرفة الصناعة حبلب  -
 .جامعة دمشق كلية العلوم  -
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