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Document European product categorisation system (EuPCS) v.2.0
Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Наименование на категорията

Избираема
стойност
Y

Код

Продукти

N

P

Химични продукти (с изключение на биоциди)

N

PC

Слепващи вещества и уплътнители

N

PC-ADH

Смеси за допълнителна формулация

F

Описание
Включва смеси („оригинални смеси“), предназначени за
формулиране в други смеси от формулатори в
промишлена среда, т.е. смеси без предвидена крайна
употреба. „Крайни смеси“, които имат предвидена
крайна употреба (т.е. не са за допълнителна
формулация), се категоризират като „Р – Продукти“.
Продукти („Крайни смеси“), предназначени да бъдат
използвани за крайно потребление от потребители,
професионални ползватели извън промишлена среда
или само от индустриални потребители. „Крайна
употреба“ означава употребата на смес като последна
стъпка преди края на жизнения цикъл на сместа, а
именно преди сместа (или която и да е от нейните
съставки) да бъде изведена в потоците от отпадък или в
околната среда, да бъде включена в изделие или да
бъде изразходена в даден процес чрез реакция по
време на употреба (вкл. употреба като междинен
продукт).
Не включва всички биоциди.
Слепващото вещество е продукт, който може да свързва
материали чрез повърхностно свързване (адхезия), при
което връзката притежава достатъчна вътрешна якост
(кохезия). Уплътнителят е самозалепващ се продукт,
който се прилага към съединенията с цел запълване на
празнини, механично блокиране или предпазване,
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напр. от въздух и вода.

Слепващи вещества и уплътнители — за употреба в
дома, в офиса или училища

Y

PC-ADH-1

Слепващи вещества и уплътнители — строителни
работи (с изключение на слепващи вещества на база
цимент)

Y

PC-ADH-2

Слепващи вещества и уплътнители — обувки и
кожени изделия

Y

PC-ADH-3

Слепващи вещества и уплътнители — свързани с
хартия и картон процеси

Y

PC-ADH-4

Слепващи вещества и уплътнители — транспортна
промишленост

Y

PC-ADH-5

Продукти за обща употреба в дома, в училища или в
служебна среда. Включва лепила за моделиране,
многофункционални лепила и лепила във вид на стик,
моментни лепила, лепила за дърво, контактни лепила,
адхезивни спрейове…
Слепващи вещества и уплътнители (за запълване на
дупки) за строителни работи на и извън площадки, като
нова работа, поддръжка и реновирания, напр.
слепващи вещества за стенни облицовки (включително
тапети) и подови покрития (включително килими, PVS и
балатум, паркет), както и за строителни инженерни
работи (мостове, магистрали, железопътни линии). За
слепващи вещества на база цимент вижте „Хоросан“ в
„Строителни продукти“.
Специализирани слепващи вещества и уплътнители за
кожени изделия и обувки, напр. за прикачане на
подметки, предни части на обувки, удължаване,
поправки и др.
Специализирани слепващи вещества и уплътнители,
предназначени за обработка на хартия, картон и
свързани продукти, напр. опаковане, етикетиране,
ламиниране на хартия и картон, подвързване на книги,
др. Не включва слепващи вещества за хартия,
предназначени главно за домашна употреба, вижте
„Слепващи вещества и уплътнители — за употреба в
дома, офиса или училища“.
Продукти, съдържащи високоефективни структурни
слепващи вещества и уплътнители, напр. за моторни и
релсови превозни средства, плавателни съдове,
летателни апарати и космически летателни апарати.
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Слепващи вещества и уплътнители —
дървообработване и дограма (включително замазка)

Y

PC-ADH-6

Слепващи вещества и уплътнители — сглобяване на
поточни линии

Y

PC-ADH-7

Многокомпонентни слепващи вещества и уплътнители

Y

PC-ADH-8

Други слепващи вещества и уплътнители

Y

PC-ADH-OTH

Продукти за освежаване на въздуха

N

PC-AIR

Продукти за ароматизиране на въздуха в закрити
помещения (непрекъснато действие)

Y

PC-AIR-1

Продукти за ароматизиране на въздуха в закрити
помещения (моментно действие)
Продукти за ароматизиране на обувки

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Продукти за ароматизиране на превозни средства

Y

PC-AIR-4

Ароматизатори на околната среда (не включва стайни
ароматизатори)

Y

PC-AIR-5
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Специализирани слепващи вещества и уплътнители за
производство на шкафове и мебели, включително
замазка. Не включва лепила за дърво главно за
домашна употреба, вижте „Слепващи вещества и
уплътнители — за употреба в дома, офиса или
училища“.
Слепващи вещества и уплътнители, използвани за
сглобяване на поточни линии, напр. при сглобяване на
електронни компоненти, медицински приложения,
играчки — с изключение на вече обхванати в
категории, напр. за свързани с хартия и картон
процеси.
Продукти, предназначени за смесване за незабавна
употреба като слепващо вещество или уплътнител.
Други слепващи вещества и уплътнители, които още не
са обхванати.
Продукти за освежаване на въздуха, които служат за
ароматизиране или обезмирисяване на помещения
(напр. в домове, офиси…) или специфични предмети
или вещи (напр. обувки, автомобили, домакински
уреди…). Включва тамян, свещи и кибрит, които се
използват за тяхното запалване. Не включва биоциди.
Продукти, които служат за продължително
ароматизиране или обезмирисяване на въздуха в
закрити помещения, включително продукти за
разпръскване (с изключение на тамян и ароматизирани
свещи).
Продукти, които служат за моментно ароматизиране или
обезмирисяване на въздуха в закрити помещения.

Прилага се за определени продукти, чието единствено
предназначение е да обезмирисяват затворени
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пространства (напр. гардероби, шкафове), домакински
уреди (напр. хладилници, прахосмукачки) или
предмети (напр. кошчета за боклук). Не включва
ароматизиращи продукти от категорията PC-AIR, напр.
за стаи, обувки или превозни средства. Не се отнася за
продукти, които се използват за ароматизиране на
текстил или килими, вижте „Освежители/ароматизатори
за текстил“, или килими и тапицерии, вижте
„Ароматизатори или освежители за килими/тапицерии“.
Тамян

Y

PC-AIR-6

Свещи — ароматизирани и неароматизирани

Y

PC-AIR-7

Кибрити

Y

PC-AIR-8

Други продукти за освежаване на въздуха

Y

PC-AIR-OTH

Продукти за животни

N

PC-ANI

Добавки и премикси за храна за животни

Y

PC-ANI-1

Шампоани и балсами за животни

Y

PC-ANI-2

Други продукти за животни (с изключение на
биоциди)
Художествени материали (включително химични
продукти, използвани за декоративни цели)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Y

PC-ART-1

Бои за художници, занаятчийски и любителски цели

Други продукти за освежаване на въздуха и
ароматизатори на околната среда, които още не са
обхванати.
Продукти за грижа за животните, включително фуражни
добавки за животни (с изключение на биоциди,
ветеринарни лекарства, фуражни суровини,
комбинирани фуражи, храна за домашни любимци и
медикаментозни фуражи).
Продукти, които умишлено се добавят към фураж или
вода, за да изпълнят определена функция. Не включва
хранителни и фуражни продукти.
Не включва биоциди.

Включва бои и други художествени и занаятчийски
материали за художествени или декоративни цели,
включително помощни материали. За художествени и
занаятчийски лепила вижте „Слепващи вещества и
уплътнители — домакински, канцеларски или училищни
цели“.
Бои за художествена и творческа изява и за
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Бои за рисуване с пръсти

Y

PC-ART-2

Моливи, тебешири и пастели

Y

PC-ART-3

Спомагателни материали за художници

Y

PC-ART-4

Смеси за моделиране

Y

PC-ART-5

Химични продукти, използвани за декоративни цели

Y

PC-ART-6

Други художествени материали (включително
химични продукти, използвани за декоративни цели)

Y

PC-ART-OTH

Продукти за почистване, грижи и поддръжка (не
включва биоциди)

N

PC-CLN

Абразивни почистващи продукти

Y

PC-CLN-1

Универсални (или многофункционални) неабразивни
почистващи препарати
Избелващи продукти за почистване или пране (не
включва биоциди)
Продукти за премахване на котлен камък

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4
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оцветяване/декорация на изделия (не включва „бои за
рисуване с пръсти“ и бои за нанасяне чрез пръскане за
графити/улично изкуство — вижте „Аерозолни бои и
покрития“).
Бои за използване от деца при игра, които се нанасят
директно с пръстите.
Смеси в твърд/компресиран вид за
оцветяване/рисуване при игра или за творческа изява.
Спомагателни материали за художници, включително
носители/разтворители (като масла),
разтворители/разредители, агенти за специални
ефекти, тониращи средства, бързо и бавно съхнещи
гелове, фиксатори и лакове.
Материали за творческо моделиране/скулптури за
възрастни или деца като глини (керамични, полимерни,
др.).
Включва химични продукти като изкуствен
сняг/снежинки/лед, изкуствени паяжини, …
Други художествени материали и химични продукти,
използвани за декоративни цели, които още не са
обхванати
За детергентите вижте „Детергенти и спомагателни
средства за пране и миене на съдове (не включва
биоциди)“.
Продукти, предназначени за почистване на
повърхности чрез механично действие, включително
напр. многофункционални почистващи препарати,
почистващи препарати за кухни, бани и тоалетни.
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Продукти за почистване на канали

Y

PC-CLN-5

Почистващи препарати със смола за камини и дим

Y

PC-CLN-6

Включва продукти за пушални и комини.

Почистващи препарати за стъкла/прозорци/огледала
(не включва автомобилни стъкла)
Продукти за почистване/грижи за вътрешни мебели
(не включва кожа и тапицерии)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Почистващи препарати за външна употреба (не
включва каменни, бетонни и подобни повърхности)

Y

PC-CLN-9

Почистващи препарати за кухня и свързани
помещения (не включва биоциди)

N

PC-CLN10

Почистващи препарати за кухни

Y

PC-CLN-10.1

Почистващи препарати за кухненски машини и
оборудване
Продукти за почистване/грижи за готварски плотове

Y

PC-CLN-10.2

За почистващи препарати за автомобилни стъкла вижте
„Почистващи препарати за предни стъкла/обтекатели“.
Продукти за почистване и грижи за вътрешни дървени
или други масивни мебели. Включва продукти за общо
почистване, прахови спрейове, полиращи пасти,
балсами…
Продукти за почистване и грижи напр. за градински
мебели, дървени тераси и парапети, огради… (не
включва биоциди). За почистване на външни настилки,
пътища… Вижте „Продукти за почистване за тежък
режим на работа за каменни и подобни повърхности“.
Не включва „Биоциди“, „препарати за премахване на
котлен камък“ (вижте „Продукти за премахване на
котлен камък“) и абразивни препарати (вижте
„Абразивни почистващи продукти“).
Продукти за почистване на различни повърхности,
обезмаслители и препарати за кухненски плочки.
Не включва препарати за премахване на котлен камък,
вижте „Продукти за премахване на котлен камък“.

Y

PC-CLN-10.3

Почистващи препарати за фурни, грилове или
барбекюта
Други почистващи препарати за кухня и свързани
помещения
Други продукти за почистване/грижи за бани и
тоалетни (не включва биоциди)

Y

PC-CLN-10.4

Y
N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Почистващи препарати за баня

Y

PC-CLN-11.1

Почистващи препарати за тоалетни

Y

PC-CLN-11.2

Не включва „Биоциди“, „препарати за премахване на
котлен камък“ (вижте „Продукти за премахване на
котлен камък“) и абразивни препарати (вижте
„Абразивни почистващи продукти“).
Включва почистващи препарати за различни
повърхности и плочки за баня.
Не включва различни агенти за промиване.
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Различни агенти за промиване на тоалетни

Y

PC-CLN-11.3

Други продукти за почистване/грижи за бани и
тоалетни (не включва биоциди)
Други продукти за почистване/грижи за камъни,
плочки и фуги
Продукти за почистване/грижи за камъни и плочки —
за редовна употреба

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Продукти за високоефективно почистване на каменни
и подобни повърхности

Y

PC-CLN-12.2

Почистващи препарати за фуги

Y

PC-CLN-12.3

Други продукти за почистване/грижи за камъни,
плочки и фуги
Други продукти за почистване, грижи и поддръжка на
под (не включва средства за камъни и плочки)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Продукти за почистване на подове

Y

PC-CLN-13.1

Продукти за грижи за подове, напр. вакси, емулсии

Y

PC-CLN-13.2

Препарати за отстраняване на под

Y

PC-CLN-13.3

Други продукти за почистване, грижи и поддръжка на
под (не включва средства за камъни и плочки)
Продукти за килими и тапицерии

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Продукти за почистване на килими/тапицерии

Y

PC-CLN-14.1
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Различни агенти за промиване на тоалетни казанчета.

Не включва биоциди, както и продукти за употреба в
кухни и бани.
Почистващи продукти, предназначени за редовна
употреба за поддръжка на повърхности, облицовани с
камък и плочки, включително подове. Не включва
продукти, които са специално предназначени за кухни,
бани и тоалетни.
Продукти за високоефективно почистване на каменни и
подобни повърхности, включително външни настилки,
пътища, паметни плочи, …
Продукти, специално предназначени за почистване на
фуги.
Не включва биоциди, както и продукти за употреба в
кухни и бани.
Не включва облицовани с камък и плочки за подове,
вижте „Продукти за почистване/грижи за камъни,
плочки и фуги“.
Почистващи продукти, предназначени за редовна
употреба за поддръжка на подове, включително
еднодозови капсули. Не включва облицовани с камък и
плочки за подове, вижте „Продукти за
почистване/грижи за камъни, плочки и фуги“.
Не включва средства за отстраняване на бои — вижте
„Средства за отстраняване на бои, разредители и
свързани спомагателни средства“.

Включва продукти за почистване на килими/тапицерии.
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Ароматизатори или освежители за килими/тапицерии

Y

PC-CLN-14.2

Други продукти за килими и тапицерии

Y

Почистващи препарати за специални лични предмети

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Почистващи препарати за очила

Y

PC-CLN-15.1

Почистващи препарати за домашни електронни
екрани
Почистващи препарати за музикални инструменти

Y

PC-CLN-15.2

Y

PC-CLN-15.3

Средства за отстраняване на полировка/петна по
метал
Други почистващи препарати за специални лични
предмети
Други продукти за почистване и грижи за текстил и
кожа (включително обувки)

Y

PC-CLN-15.4

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Кожа — продукти за почистване и грижи

Y

PC-CLN-16.1

Обувки от текстил — продукти за почистване

Y

PC-CLN-16.2

Освежители/ароматизатори за текстил

Y

PC-CLN-16.3

Химическо чистене и свързани продукти

Y

PC-CLN-16.4

Импрегниращи продукти за завършени текстилни и
кожени изделия

Y

PC-CLN-16.5

8 (23)

Не включва освежители за текстил — вижте
„Освежители/ароматизатори за текстил“.

Не включва разтвори за почистване на контактни лещи.

Включва почистващи препарати за бижута, изделия от
сребро и други метали като месинг, мед…

Продукти за почистване и грижи за текстил и кожа,
включително обувки. Не включва тапицерии, вижте
„Продукти за килими и тапицерии“; не включва
оцветители, вижте „Бои“ или „Пигменти“.
Продукти, предназначени за почистване или
поддържане на кожени изделия, напр. обувки, мебели и
други кожени изделия, с цел запазване или
възстановяване на здравината, външния вид и
гъвкавостта (не включва „импрегниращи продукти“).
Продукти за почистване на обувки от текстил (с
изключение на кожени обувки).
Не включва ароматизиращи продукти за обувки, вижте
„Ароматизиращи продукти за обувки“.
Продукти, предназначени за почистване на текстилни
изделия чрез процеси за почистване без вода.
Продукти, предназначени да са водонепропускливи или
за отблъскване на прах за завършени текстилни и
кожени изделия. Не включва импрегниращи продукти,
използвани за индустриалната обработка на текстил
или кожа — вижте „Продукти за третиране на текстил“
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или „Продукти за третиране на кожа“.
Текстил за външна употреба — продукти за
почистване
Други продукти за почистване и грижи за текстил и
кожа (включително обувки)
Други продукти за почистване и грижи за превозни
средства (всички видове)
Продукти за външно почистване — всички видове
превозни средства

Y

PC-CLN-16.6

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Y

PC-CLN-17.1

Продукти за външни грижи — всички видове
превозни средства
Продукти за почистване и грижи за интериор (не
включва ароматизиращи продукти и продукти за
тапицерии или кожа)

Y

PC-CLN-17.2

Y

PC-CLN-17.3

Почистващи препарати за двигатели

Y

PC-CLN-17.4

Почистващи препарати за спирачки

Y

PC-CLN-17.5

Почистващи препарати за хром, джанти и други
метали — всички видове превозни средства
Почистващи препарати за предни стъкла/обтекатели

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Течности за миене на автомобилни предни
стъкла/обтекатели
Други продукти за почистване и грижи за превозни
средства (всички видове)
Други продукти за почистване, грижи и поддръжка
(не включва биоциди)
Оцветители

Y

PC-CLN-17.8

Y
Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Продукти, предназначени за почистване на чергила,
палатки, брезент, корабни платна…
Не включва оцветители, вижте „Бои“.

Включва шампоани за автомобили и други продукти,
предназначени за премахване на прах, грес и мръсотия
от вътрешността на автомобили.
Включва лакиращи и полиращи средства, вакси…
Продукти за почистване и грижи, използвани за
почистване на вътрешни повърхности на превозни
средства, напр. от гума, винил, пластмаса. За кожени
тапицерии вижте „Кожа — продукти за почистване и
грижи“. За почистващи препарати за текстилни
тапицерии вижте „Почистващи продукти за
килими/тапицерии“.

Продукти, предназначени за миене на автомобилни
предни стъкла/обтекатели чрез директно нанасяне.
Продукти, добавяни за почистване на предното стъкло
от автомобилните чистачки.

Включва продукти за крайна употреба, предназначени
за придаване на цвят, напр. на текстил, кожа. За
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Багрила

Y

PC-COL-1

оцветители, които нямат крайна употреба, напр.
суровини, виж „F — Смеси за допълнителна
формулация“.
Разтворими оцветители.

Пигменти

Y

PC-COL-2

Неразтворими оцветители.

Строителни продукти

N

PC-CON

Цимент

Y

PC-CON-1

Бетон

Y

PC-CON-2

Гипс

Y

PC-CON-3

Хоросан

Y

PC-CON-4

Строителни химикали

Y

PC-CON-5

Строителните продукти включва продукти за вграждане
в строежите (строителни или инженерни работи) или
части от тях (с изключение на биоциди).
Циментът е хидравлично свързващо вещество, т.е. фино
смлян неорганичен материал, който при смесване с
вода образува паста, която се свързва и втвърдява чрез
реакции и процеси на хидрация, след което запазва
якостта и стабилността си дори във вода.
Бетонът е продукт, който се образува чрез смесване на
цимент, едър/фин добавъчен материал и вода (със или
без включване на примеси и добавки), който развива
свойствата си чрез хидрация на цимента.
Гипсовите продукти се базират предимно на калциев
сулфат и включват гипсови мазилки, подови замазки и
пълнители.
Хоросан е общ термин, включващ разтвори за зидане
ремонт, мазилки, замазки и свързващи вещества на
база цимент (за други нециментови свързващи
вещества вижте „Слепващи вещества и уплътнители —
строителни работи“).
Строителните химикали включват продукти, които се
добавят към или върху строителни материали на
строителния обект, за да подобрят работните свойства
или усъвършенстват характеристиките, напр. примеси и
добавки (поликарбоксилати, поликондензаторни смоли,
целулозни етери, силоксани, биополимери…) за бетон и
хоросан; за специални функции, напр. модифицирани
минерални системи на хоросан (разтвори за ремонт,
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мазилки, уплътняващи и свързващи продукти, напр.
полимерни дисперсии, епоксидни смоли, полиуретани…
); за защита на строителни материали или завършени
структури, направени от тях, напр. кофражни масла,
хидрофобни агенти, реактивни смоли, нанасяни в течно
състояние мембрани за водонепропускливост,
модифицирани емулсии на база битум за
водонепропускливост…
Други строителни продукти

Y

PC-CON-OTH

Детергенти и спомагателни средства за пране и
миене на съдове (не включва биоциди)

N

PC-DET

Перилни препарати

N

PC-DET-1

Перилни препарати за ръчно пране

Y

PC-DET-1.1

Перилни препарати — домакинска употреба

Y

PC-DET-1.2

Продукти, съдържащи сапуни и/или други
повърхностноактивни вещества, предназначени за
пране и почистване. Детергентите могат да бъдат
представени под всякаква форма (течност, прах, каша,
прътовидни заготовки, калъпи, излети форми, блокчета
и т.н.) и да бъдат пуснати на пазара или използвани за
домашни, професионални или промишлени цели.
Тази категория обхваща продукти за пране и
кондициониране на пране в домашни перални машини
(включително в перални машини на самообслужване
или в обществени перални) и в промишлени перални
машини.
Перилен препарат за използване специално за ръчно
пране.
Включително еднодозови капсули.

Перилни препарати — професионална или
индустриална употреба
Други перилни препарати

Y

PC-DET-1.3

Включително еднодозови капсули.

Y

Други спомагателни перилни продукти (не включва
биоциди)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Не включва избелващи продукти за пране, вижте
„Избелващи продукти за почистване или употреба при
пране (не включва биоциди)“; не включва текстилни
освежители, вижте „Освежители/ароматизатори за
текстил“.
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Подобрители на перилни препарати и препарати за
премахване на петна при пране

Y

PC-DET-2.1

Текстилни омекотители

Y

PC-DET-2.2

Продукти, подпомагащи гладенето

Y

PC-DET-2.3

Препарати за колосване при пране

Y

PC-DET-2.4

Продукти за предварително третиране на петна

Y

PC-DET-2.5

Препарати за изплакване при пране (не включва
биоциди)
Агенти за грижи за перални

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Избелващи агенти или оптични избелители

Y

PC-DET-2.8

Други спомагателни перилни продукти (не включва
биоциди)
Препарати за миене на съдове

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Препарати за автоматично миене на чинии —
домакинска употреба
Препарати за автоматично миене на чинии —
професионална или индустриална употреба
Детергенти за ръчно миене на съдове

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Други препарати за миене на чинии

Y

Спомагателни продукти за миене на чинии

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Сол за миялни машини

Y

PC-DET-4.1

12 (23)

Продукти за пране, предназначени за подобряване на
почистващите свойства на процеса на пране или
премахване на петна от текстилни изделия.
Продукти, предназначени за модифициране на
усещането при допир на тъканите в процеси, които
допълват прането на тъкани.

Продукти, предназначени за третиране на петна преди
процеса на пране.

Не се отнася за продукти, които се използват само за
ароматизиране, вижте „Ароматизатори на околната
среда“.
Избелващите агенти или оптичните избелители са
флуоресцентни избелващи агенти, които отразяват
ултравиолетовите слънчеви лъчи като бяла, видима
светлина, която придава на дрехите усещане за белота.

Включва единичната доза.

Продукти, които са предназначени главно за употреба в
професионални ресторанти, институции…
Препарати, предназначени за използване при ръчно
миене на чинии.
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Агенти за грижа за миялни машини

Y

PC-DET-4.2

Продукти за защита на стъкло

Y

PC-DET-4.3

Изплакващи агенти за чинии

Y

PC-DET-4.4

Други спомагателни продукти за миене на чинии

Y

Е-течности и смеси за електронни цигари

N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

Е-течности за електронни цигари

Y

PC-ELQ-1

Смеси за е-течности

Y

PC-ELQ-2

Торове и продукти за наторяване

N

PC-FER

Торове

Y

PC-FER-1

Материал за варосване

Y

PC-FER-2

13 (23)

Включва антикорозионни продукти. Не се отнася за
продукти, които се предназначени само за
ароматизиране, вижте „Ароматизатори на околната
среда“.
Продукти, предназначени за подобряване на
изплакването и предотвратяване на образуването на
петна по чиниите.

Е-течностите за електронни цигари са смеси, които се
доставят на крайния потребител като готови за
употреба продукти за електронни цигари.
Смесите за е-течности се доставят като част от така
наречените комплекти за самосмесване, когато
потребителят е отговорен за подготовката на
окончателната е-течност въз основа на специфичните
инструкции на доставчика. Тези смеси не са
предназначени за употреба в електронни цигари като
такива.
Продукти, които се прилагат или са предназначени за
приложение, самостоятелно или смесено с друг
материал, върху растения или тяхната ризосфера с цел
осигуряване на растенията с хранителни вещества или
подобряване на ефикасността на тяхното хранене. Не
включва „Продукти за възстановяване на почви“,
използвани в замърсените зони.
Продукти, които са предназначени главно за
осигуряване на хранителни вещества на растения.
Включва смесени торове, напр. с инхибиращи или
хелатиращи агенти.
Продукти, предназначени за коригиране на почвената
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Подобрители на почвата

Y

PC-FER-3

Хранителна среда

Y

PC-FER-4

Агрономични добавки

Y

PC-FER-5

Растителни биостимуланти

Y

PC-FER-6

Комбинация от торове и продукти за наторяване

Y

PC-FER-7

Горива (и добавки към горива)

N

PC-FUE

Горива за превозни средства и машини

Y

PC-FUE-1

Масла за лампи

Y

PC-FUE-2

14 (23)

киселинност съдържащи оксиди, хидроксиди, карбонати
или силикати на хранителните вещества калций (Са)
или магнезий (Mg).
Продукти, предназначени за добавяне към почвата с
цел поддържане, подобряване или защита на
физическите или химическите свойства, структурата
или биологичната активност на почвата.
Растителният материал трябва да е материал, който се
различава от почва и е предназначен за употреба като
субстрат за развитие на корени.
Продукти, които са предназначени за добавяне към
продукт и осигуряват на растенията хранителни
вещества с цел подобряване на моделите на
освобождаване на хранителни вещества на продуктите.
Продукти, които стимулират процесите на подхранване
на растения независимо от съдържанието на
хранителни вещества на продукта и чиято единствена
цел е да подобрят една или повече от следните
характеристики на растението: (а) ефикасността на
употреба на хранителни вещества; (б) поносимостта
към абиотичен стрес или (в) качествените
характеристики на културата.
Включва продукти, съдържащи комбинация от тор и
категории продукти за наторяване. Не се отнася за
продукти, чиято основна цел е осигуряване на
подхранване, вижте „Торове“.
Включва горива за превозни средства и машини, масла
за лампи (напр. за декоративни лампи), течности за
запалки за барбекю и горива за лампи за преносими
устройства (напр. за външна кухня).
Включва ароматизирани и неароматизирани масла за
лампи.
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Запалителни течности за скари

Y

PC-FUE-3

Горива за къмпинг

Y

PC-FUE-4

Добавки за горива и компоненти на горива

Y

PC-FUE-5

Други горива

Y

PC-FUE-OTH

Мастила, тонери и свързани материали за печат

N

PC-INK

Мастила за писане и чертане

Y

PC-INK-1

Мастила и тонери за домашни и офис принтери

Y

PC-INK-2

Мастила, тонери и свързани готови продукти за
търговски печат
Химикали за печат

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Течни коректори

Y

PC-INK-5

Други мастила, тонери и свързани материали за
печат
Медицински изделия

Y

PC-INK-OTH

N

PC-MED

Медицински изделия за почистване или дезинфекция

Y

PC-MED-1

Други медицински изделия

Y

PC-MED-OTH

Бои и покрития (и свързани спомагателни средства)

N

PC-PNT

15 (23)

Запалителни течности, напр. за скари на дървени
въглища.
Горива за преносими уреди за нагряване, готвене и
осветление, напр. котлони за къмпинг и фенери (не
включва масла за лампи).
Продукти, добавяни към горива за придаване или
подобряване на желани свойства, или за потискане на
нежелани свойства. Не включва топлопреносни
течности, вижте „Топлопреносни течности“.
Не включва мастила за татуировки, вижте „Мастила за
татуировки“.
Мастила за употреба при писане или чертане на ръка,
напр. с писалка, четка, др. Включва мастила за печати.
Мастила и тонери, използвани за печат у дома и в
офиса.
Продукти за индустриални или професионални процеси
на печат (флексография, литография, ситопечат, др.).
Химикали за печат, различни от мастила, като разтвори
за писалки, средства за измиване на валяци, др.
Течности, използвани за покриване на неизтриваемо
мастило, за да може да се правят корекции.
Други мастила, тонери и свързани материали за печат,
които още не са обхванати.
Медицински изделия съгласно определението в
Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и
на Съвета за медицинските изделия.
Продукти, използвани за почистване, дезинфекция или
стерилизация на медицински изделия (с изключение на
биоциди или почистващи продукти).
Други медицински изделия.
Продукти в течно, кашесто или прахообразно
състояние, които при прилагане върху субстрат
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Аерозолни бои и покрития

Y

PC-PNT-1

Бои/покрития – декоративни

Y

PC-PNT-2

Бои/покрития — защитни и функционални

Y

PC-PNT-3

Покрития за мореплавателни съдове (не включва
продукти против обрастване)

Y

PC-PNT-4

Покрития за автомобили и космически апарати

Y

PC-PNT-5

Заводски нанесени покрития (не включва вече
обхванатите категории)

Y

PC-PNT-6

16 (23)

образуват (чист или непрозрачен) изсушен филм,
притежаващ защитни, декоративни или други
специфични технически свойства. Не включва
химически продукти, използвани за грундиране или
защита на строителни материали, вижте „Строителни
химикали“.
Бои и покрития, доставяни в готови за употреба
аерозолни флакони за нанасяне чрез пулверизация.
Бои и покрития (включително оцветителни вещества за
системи за декоративно смесване) за декоративна
архитектурна употреба, напр. вътрешни и външни
повърхности на сгради и структури. Включва лакове и
байцове.
Защитни покрития, които се характеризират като „боя“
(напр. антикорозионни, огнеустойчиви, др.), и бои за
специални функционални цели (напр. облицоване на
резервоари/тръби, пътна маркировка, средства срещу
графити, др.). Не включва химически продукти,
използвани за грундиране или защита на строителни
материали — вижте „Строителни химикали“.
Покрития за защита/крайна обработка на всички
плавателни съдове. Не включва продукти против
обрастване, вижте „Продукти против обрастване“.
Покрития за превозни средства и въздухоплавателни
съдове (или техни части). Включва ПОО (производител
на оригинално оборудване), т.е. нанесени от завод
покрития, бои, втвърдители и редуктори за ремонт и
повторна крайна обработка и др.
Покрития, които се нанасят в производствена среда,
напр. за електрически уреди и други метални изделия,
мебели, метални опаковки, др. Не включва вече
обхванатите категории за „Бои и покрития (и свързани
спомагателни средства)“.
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Средства за премахване на бои, разредители и
свързани спомагателни средства
Други бои и материали за нанасяне на покритие

Y

PC-PNT-7

Y

PC-PNT-OTH

Пиротехнически артикули

Y

PC-PYR

Мастила за татуировки

Y

PC-TAT

Продукти за химически или технически процеси

N

PC-TEC

Адсорбенти

Y

PC-TEC-1

Антифризни и размразяващи продукти

Y

PC-TEC-2

Сушилен агент

Y

PC-TEC-3

Електролити за акумулатори

Y

PC-TEC-4

Пожарогасители

Y

PC-TEC-5

Ароматизиращи вещества

Y

PC-TEC-6

Флуиди за топлообмен

Y

PC-TEC-7

Хидравлични течности, включително спирачни и
трансмисионни течности
Междинни продукти

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

17 (23)

Химикали за премахване/разреждане на бои, средства
за циклене, почистване на четки, др.
Други бои и материали за нанасяне на покритие, които
още не са обхванати.
Вещества, предназначени да предизвикат ефект
посредством топлина, светлина, звук, газ или дим, или
комбинация от всички тях, в резултат от
недетонационни, самоподдържащи се екзотермични
химични реакции.
Включва мастила за трайни татуировки за артистични и
други цели.
Тази категория включва само продукти за крайна
употреба. За оцветители, които нямат крайна употреба,
напр. суровини, виж „F — Смеси за допълнителна
формулация“.
Адсорбиращи продукти, които се използват в различни
индустриални сектори за редица приложения.
Антифризните продукти са предназначени за
намаляване на точката на замръзване на повърхности.
Продуктите за намаляват точката на замръзване на
повърхности с цел премахване на лед.
Продукти, използвани предимно за абсорбиране на
влага. Включва силициев гел.
Смеси (течни или кремообразни), предназначени да
служат като електролити в акумулатори.
Продукти, съдържащи пожарогасителни химикали
(напр. пяна) за подпомагане на контрола на малки
пожари.
Включва само ароматни смеси за крайна употреба.

Вещество, което е произведено за и употребено във или
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използвано за химическа преработка, с цел
превръщането му в друго вещество (член 3,
параграф 15 от REACH).
Продукти, използвани за индустриална обработка на
кожа нагоре по веригата, включително съответните
импрегниращи продукти. За бои и пигменти вижте
„Оцветители“. За други импрегниращи продукти за
апретирани кожени изделия вижте „Импрегниращи
продукти за апретирани текстилни и кожени изделия“.

Продукти за обработка на кожа (не включва бои и
пигменти)

Y

PC-TEC-10

Смазващи вещества, греси, агенти за премахване

Y

PC-TEC-11

Продукти за обработка на метални повърхности

Y

PC-TEC-12

Флуиди за обработка на метал

Y

PC-TEC-13

Продукти за обработка на хартия и картон (с
изключение на бои)

Y

PC-TEC-14

Фотографски химични вещества и смеси

Y

PC-TEC-15

Полимерни препарати и съединения

Y

PC-TEC-16

Спомагателни вещества

Y

PC-TEC-17

Продукти, използвани в минната промишленост,
процеси за проучване на нефт или газ
Реагенти и лабораторни химикали

Y

PC-TEC-18

Тази категория обхваща спомагателни вещества, които
се използват в различни индустриални сектори (освен
ако не е посочено друго в подкатегориите на „РС-ТЕС“,
напр. продукти за обработка на хартия и картон,
продукти за обработка на кожа…). Продуктите включват
регулатори на рН, флокуланти, утаители,
неутрализиращи агенти, катализатори, емулгатори,
повишаващи разтворимостта вещества, диспергиращи
вещества…
Не включва производствени продукти, т.е. суровини.

Y

PC-TEC-19

Реагентите и лабораторните химикали включват

Обхващат продукти, които съдържат вещества,
свързващи се перманентно с металната повърхност.
Включва напр. галванични продукти и продукти за
галванопластика.
Тази категория включва напр. белини, продукти за
окончателна обработка, продукти за импрегниране и
други спомагателни вещества. За бои вижте „Бои“.
Продукти за химическа обработка на фоточувствителни
материали.
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Продукти за възстановяване на почви

Y

PC-TEC-20

Разтворители и вещества за екстракция

Y

PC-TEC-21

Смеси от повърхностноактивни вещества за
индустриални приложения
Продукти за обработка на текстил (не включва бои и
пигменти)

Y

PC-TEC-22

Y

PC-TEC-23

Продукти за заваряване, спояване и флюс

Y

PC-TEC-24

Сплави

Y

PC-TEC-25

Други продукти за химически или технически
процеси
Химически продукти — некатегоризирани

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Биоциди и други продукти за защита на растенията

N

PP

Биоциди

N

PP-BIO

Биоциди за човешка хигиена

Y

PP-BIO-1

Средства за дезинфектиране и алгициди, които не са
предназначени за пряко прилагане върху хората или
животните

Y

PP-BIO-2

19 (23)

продукти с достатъчна чистота за употреба, напр. за
химичен анализ, химични реакции.
Продукти, напр. за възстановяване на замърсени почви.
Не включва „Торове или продукти за наторяване“.

Продукти, използвани за индустриална обработка на
текстилни изделия нагоре по веригата, включително
импрегниращи продукти. За бои и пигменти вижте
„Оцветители“. За импрегниращи продукти за
апретирани текстилни изделия вижте „Импрегниращи
продукти за апретирани текстилни и кожени изделия“.
Не включва „Продукти за обработка на метални
повърхности“ и „Металообработващи флуиди“.
Други продукти за химически или технически процеси,
които още не са обхванати.
Химически продукти, за които в системата не
съществува подходяща категория на употреба на
третото ниво.
Видове биоциди, посочени в член 2, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидните
продукти.
РТ1 — биоциди, използвани за целите на човешката
хигиена, които се нанасят върху или влизат в контакт с
човешката кожа или скалпа с основна цел
дезинфекциране на кожата или скалпа.
РТ2 — биоциди, които се използват за дезинфекция на
повърхности, материали, оборудване и мебели и не се
използват за пряк контакт с храни или фуражи.
Областите на употреба включват, наред с друго, плувни
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Биоциди за ветеринарна хигиена

Y

PP-BIO-3

Биоциди за зони, свързани с храни и фуражи

Y

PP-BIO-4

Биоциди за питейна вода

Y

PP-BIO-5

Биоциди, използвани като консерванти за продукти
по време на съхранение

Y

PP-BIO-6

Консерванти на филми

Y

PP-BIO-7

Консерванти на дървесина

Y

PP-BIO-8

20 (23)

басейни, аквариуми, бани и други води; климатични
системи; стени и подове в частни, обществени и
промишлени зони и в други зони за професионални
дейности.
РТ3 — биоциди, които се използват за ветеринарна
хигиена, напр. дезинфектанти, дезинфектиращи
сапуни, продукти за устна или телесна хигиена или с
антимикробна функция.
РТ4 — биоциди, които се използват за дезинфекция на
оборудване, контейнери, прибори за хранене,
повърхности или тръбопроводи, свързани с
производството, транспорта, съхранението или
консумацията на храни или фуражи (включително
питейна вода) за хора и животни.
РТ5 — биоциди, които се използват за дезинфекция на
питейна вода за хора и животни.
РТ6 — Биоциди, които се използват за запазване на
произведени продукти, различни от храни, фуражи,
козметични или лекарствени продукти или медицински
изделия, чрез контрол на микробиологичните
изменения с цел гарантиране на техния срок на
годност.
РТ7 — Биоциди, използвани за запазване на слоеве или
покрития чрез контрол на микробиологичните
изменения или растежа на водорасли с цел защита на
първоначалните свойства на повърхността на
материали или обекти, като бои, пластмаси,
уплътнители, стенни свързващи вещества, свързващи
вещества, хартия, произведения на изкуството.
РТ8 — Биоциди, които се използват за запазване на
дървесина, след и по време на фазата на отсичане и
обработка, или дървени продукти чрез контрол на
разрушаващи или деформиращи дървото организми,
включително насекоми.
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Консерванти за влакна, кожа, гума и полимеризирани
материали

Y

PP-BIO-9

Консерванти за строителни материали

Y

PP-BIO-10

Консерванти за системи за течно охлаждане и
преработка

Y

PP-BIO-11

Антиплесенни продукти

Y

PP-BIO-12

Консерванти за течности за обработка или рязане

Y

PP-BIO-13

Родентициди (с изключение на тези за растителна
защита)

Y

PP-BIO-14

Пестициди за птици

Y

PP-BIO-15

Молюскоциди, препарати за борба с паразити и
продукти за контрол на други безгръбначни (с
изключение на продукти за растителна защита)

Y

PP-BIO-16

Пестициди за риби

Y

PP-BIO-17

21 (23)

РТ9 — Биоциди, които се използват за защита на
тъкани или полимеризирани материали, напр. кожа,
гума или хартия или текстилни продукти, чрез контрол
на микробиологичните изменения.
РТ10 — Биоциди, които се използват за предпазване на
зидария, композитни материали или други строителни
материали, различни от дърво, чрез контрол на
микробиологичните и алгалните изменения.
РТ11 — Биоциди, които се използват за предпазване на
вода или други течности, използвани в системи за
охлаждане и пречистване, чрез контрол на вредните
организми като микроби, водорасли и миди.
РТ12 — Биоциди, които се използват за профилактика
или контрол на растежа на плесен върху материали,
оборудване и структури, използвани в промишлени
процеси, напр. върху дървена и хартиена каша, пореста
пясъчна среда при добив на нефт.
РТ13 — Биоциди за контрол на микробиологичните
изменения в течности, използвани за обработка или
рязане на метал, стъкло или други материали.
РТ14 — Биоциди, които се използват за борба с мишки,
плъхове или други гризачи чрез средства, различни от
отблъскване или привличане.
РТ15 — Биоциди, които се използват за борба с птици
чрез средства, различни от отблъскване или
привличане.
РТ16 — Биоциди, които се използват за контрол на
мекотели, червеи и безгръбначни, които не са
включени в други видове продукти, чрез средства,
различни от отблъскване или привличане.
PT17 — Биоциди, които се използват за контрол на риби
чрез средства, различни от отблъскване или
привличане.
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Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на
други артроподи (с изключение на еквивалентни
продукти, когато се използват като пестициди)

Y

PP-BIO-18

Отблъскващи и привличащи препарати

Y

PP-BIO-19

Контрол на други гръбначни

Y

PP-BIO-20

Продукти против замърсяване

Y

PP-BIO-21

Балсамиращи и препариращи течности

Y

PP-BIO-22

Продукти за растителна защита (не включва
биоциди)

N

PP-PRD

Акарициди за растителна защита

Y

PP-PRD-1

Атрактанти (с изключение на сигнални химикали)

Y

PP-PRD-2

Бактерициди за растителна защита

Y

PP-PRD-3

Биопестициди за растителна защита

Y

PP-PRD-4
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РТ18 — Биоциди, които се използват за контрол на
артроподи (напр. насекоми, паякообразни и
ракообразни) чрез средства, различни от отблъскване
или привличане.
РТ19 — Биоциди, които се използват за контрол на
вредни организми (безгръбначни като бълхи, гръбначни
като птици, риби, гризачи) чрез отблъскване или
привличане.
РТ20 — Биоциди, които се използват за контрол на
гръбначни животни, различни от тези, които вече са
обхванати от другите видове продукти на тази основна
група, чрез средства, различни от отблъскване или
привличане.
РТ21 — Биоциди, които се използват за контрол на
растежа и установяването на обрастващи организми
(микроби и висши форми на растителни или животински
видове) върху плавателни съдове, оборудване за
аквакултури или други структури, използвани във вода.
РТ22 — Биоциди, които се използват за дезинфекция и
предпазване на човешки и животински тела или части
от тях.
Продукти за растителна защита, посочени в член 2 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на
пазара на продукти за растителна защита.
Продукти, които се използват за контрол на акари.
Продукти, които обикновено се използват в комбинация
с капани, за осигуряване на наблюдение на реколти.
Продукти, които се използват за контрол на бактерии
по растенията.
Биопестицидите включват производни на естествени
материали като животни, растения и определени
минерали; включват също бактерии, гъбички или
плесени и вируси, и „базови вещества“.
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Фунгициди за растителна защита

Y

PP-PRD-5

Хербициди за растителна защита, включително
продукти за унищожаване на стъбла и мъх
Инсектициди за растителна защита

Y

PP-PRD-6

Y

PP-PRD-7

Молюскоциди за растителна защита

Y

PP-PRD-8

Нематоциди за растителна защита

Y

PP-PRD-9

Регулатори на растежа на растения

Y

PP-PRD-10

Репеленти за растителна защита

Y

PP-PRD-11

Родентициди за растителна защита

Y

PP-PRD-12

Сигнални химикали

Y

PP-PRD-13

Продукти за стерилизация на почвата

Y

PP-PRD-14

Талпициди за растителна защита

Y

PP-PRD-15

Вирoциди за растителна защита

Y

PP-PRD-16

Други продукти за растителна защита

Y

PP-PRD-OTH
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Продукти, които се използват за контрол на гъбички по
растенията.
Продукти, които се използват за контрол на нежелани
растения.
Продукти, които се използват за контрол на насекоми.
Продукти, които се използват за контрол на охлюви и
голи охлюви.
Продукти, които се използват за контрол на нематоди.
Регулатор на растежа на растенията е органично
съединение, естествено или синтетично, което
модифицира или контролира един или повече
специфични физиологични процеси в рамките на
растението. Ако съединението се произвежда в рамките
на растението, то се нарича растителен хормон.
Продукти, които се използват за отблъскване на
насекоми или други вредители от установяване върху
или близо до повърхността на растенията.
Продукти, които контролират гризачи, включително
плъхове, мишки, катерици, кълвачи, бурундуци,
таралежи, нутрии и бобри.
Естествени или синтетични феромони, които се
използват за привличане на насекоми за наблюдение и
индикация кога да се приложи пръскане или да се
наруши тяхното поведение.
Продукти, които предотвратяват временно или
постоянно растежа на всички растения и животни.
Продукти, които се използват за контрол на къртици.
Продукти, които се използват специално за контрол на
растителни вируси като накъдряне на листа и мозаечен
вирус по листата.
Други продукти за растителна защита, които още не са
обхванати.
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