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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

Kategooria nimetus

Valitav

Kood

Kirjeldus

Segud edasiseks segu tootmiseks

Y

F

Tooted

N

P

Keemiatooted (v.a biotsiidid)

N

PC

Sealhulgas segud („esialgsed segud“), mis on ette nähtud
tööstuskeskkonnas segude tootjatele kasutamiseks teiste
segude tootmisel, st segud, millel ei ole ettenähtud
lõppkasutust. „Lõppsegud“, millel on ettenähtud
lõppkasutus (st mida ei kasutata edasisel segu tootmisel),
liigitatakse kategooriasse „P – Tooted“.
Tooted („lõppsegud“), mis on ette nähtud ainult
lõppkasutuseks tarbijatele, kutselistele kasutajatele mujal
kui tööstuskeskkonnas või tööstuskasutajatele.
Lõppkasutamine on segu kasutamine viimase etapina enne
segu olelustsükli lõppu, st enne kui segu (või selle iga
koostisaine) eraldatakse jäätmevoogudesse või
keskkonda, lisatakse tootesse või tarbitakse kasutamise
ajal reaktsiooniprotsessis (sh kasutamine vaheainena).
Välja arvatud kõik biotsiidid.

Liimid ja hermeetikud

N

PC-ADH

Liimid ja hermeetikud – majapidamises, kontoris või
koolis kasutamiseks

Y

PC-ADH-1

Liim on toode, mida saab kasutada materjalide pindmiseks
sidumiseks (liimimiseks) ja tekkinud sidemel on piisav
seesmine tugevus (sidusus). Hermeetik on liimtoode,
millega täidetakse tühemikke, mehaaniliselt blokeerides
või kaitstes näiteks õhu või vee eest.
Kodu-, kooli- või kontorikeskkonnas üldkasutatavad
tooted. Sealhulgas käsitööliimid, mitmeotstarbelised liimid
ja liimipulgad, kiirliimid, puiduliimid, kontaktliimid,
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pihustatavad liimid jne.
Liimid ja hermeetikud – ehitustööd
(v.a tsemendipõhised liimid)

Y

PC-ADH-2

Liimid ja hermeetikud – jalatsid ja nahktooted

Y

PC-ADH-3

Liimid ja hermeetikud – paberi ja papiga seotud
protsessid

Y

PC-ADH-4

Liimid ja hermeetikud – transpordisektor

Y

PC-ADH-5

Liimid ja hermeetikud – puidutöötlus ja tisleritöö
(sh kitt)

Y

PC-ADH-6

Liimid ja hermeetikud – koosteliiniprotsessid

Y

PC-ADH-7

Mitmekomponentsed liimid ja hermeetikud

Y

PC-ADH-8

Muud liimid ja hermeetikud

Y

PC-ADH-OTH

Liimid ja hermeetikud (vuugitäited) ehitusplatsidel ja
mujal ehitustel kasutamiseks, näiteks uusehitusel,
hooldus- ja remonditöödel, nt seinakattematerjalide
(sh tapeedi) liimid, põrandakattematerjalide (sh vaiba,
PVS- ja linoleumi, parketi) liimid ja tsiviilehituse (sillad,
maanteed, raudteed) liimid. Tsemendipõhised liimid:
vt „Ehitustooted“, kategooria „Mördid“.
Nahktoodete ja jalatsite eriliimid ja -hermeetikud, nt talla,
liistu, varbaosa, kanna kinnitamiseks, parandamiseks jne.
Spetsiaalsed liimi- ja hermeetikutooted, mis on ette
nähtud paberi, papi ja seonduvate toodete, näiteks
pakendite, etikettide töötlemiseks, paberi papiks
lamineerimiseks, raamatute köitmiseks jne. Välja arvatud
eelkõige kodukasutuse paberiliimid, vt „Liimid ja
hermeetikud – majapidamises, kontoris või koolis
kasutamiseks“.
Tugevat struktuurset liimi või hermeetikut sisaldavad
tooted, nt mootor- ja rööbassõidukitele, veesõidukitele,
õhu- ja kosmosesõidukitele.
Tisleritöö ja mööbli valmistamise eriliimid ja -hermeetikud,
sh kitt. Välja arvatud eelkõige kodukasutuse puiduliimid,
vt „Liimid ja hermeetikud – majapidamises, kontoris või
koolis kasutamiseks".
Liimid ja hermeetikud, mida kasutatakse
koosteliiniprotsessides, näiteks elektroonikakomponentide,
meditsiiniseadmete, mänguasjade koostamisel – välja
arvatud eespool juba käsitletud kategooriad, näiteks
paberi ja papiga seotud protsessid.
Kohe liimi või hermeetikuna kasutatavad kokku segatavad
tooted.
Muud, eespool nimetamata liimid ja hermeetikud.

Õhuhooldustooted

N

PC-AIR

Õhuhooldustooted, mille eesmärk on lõhnastada või
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Siseruumide õhuhooldustooted (pideva toimega)

Y

PC-AIR-1

Siseruumide õhuhooldustooted (kiiretoimelised)

Y

PC-AIR-2

Kingade õhuhooldustooted

Y

PC-AIR-3

Sõidukite õhuhooldustooted

Y

PC-AIR-4

Ümbritseva õhu desodoreerimise vahendid
(v.a siseruumide desodoreerimise vahendid)

Y

PC-AIR-5

Viiruk

Y

PC-AIR-6

Küünlad – lõhnaga ja lõhnata

Y

PC-AIR-7

Tuletikud

Y

PC-AIR-8

Muud õhuhooldustooted

Y

PC-AIR-OTH

Loomatooted

N

PC-ANI

Söödalisandid ja loomasööda eelsegud

Y

PC-ANI-1

Loomašampoonid ja -palsamid

Y

PC-ANI-2
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lõhnatustada siseruume (nt eluruumides, kontorites) või
teatud objekte või esemeid (nt jalatsid, autod,
kodumasinad). Sealhulgas viirukid, küünlad ja nende
süütamise tikud. Välja arvatud biotsiidid.
Tooted, mille eesmärk on siseruumi õhku pidevalt
lõhnastada või lõhnatustada, sh hajutiga tooted (v.a viiruk
ja lõhnaküünlad).
Tooted, mille eesmärk on sisekeskkonna õhku kohe
lõhnastada või lõhnatustada.

Teatud tooted, mille ainus kasutusotstarve on suletud
ruumide (nt riide- ja köögikappide), kodumasinate
(nt külmiku ja tolmuimeja) või esemete (nt prügikastid)
desodoreerimine. Välja arvatud kategooria PC-AIR
desodoreerimistooted, nt ruumide, jalatsite või sõidukite
desodoreerimise tooted. Välja arvatud tekstiili või vaipade
desodoreerimise tooted, vt „Tekstiili
värskendamise/desodoreerimise vahendid“, või vaipade ja
pehme mööbli desodoreerimise tooted, vt „Vaiba / pehme
mööbli desodoreerimis- ja värskendusvahendid“.

Muud, eespool nimetamata õhuhooldustooted ja
ümbritseva õhu desodoreerimise vahendid.
Loomade hooldamise tooted, näiteks söödalisandid
(v.a biotsiidid, veterinaarravimid, söödamaterjalid,
segasööt, lemmikloomatoit ja ravimsööt).
Tooted, mida tahtlikult lisatakse söödale või veele teatud
funktsiooni täitmiseks. Välja arvatud toit ja sööt.
Välja arvatud biotsiidid.

Telakkakatu 6, P.O. Box 400, FI-00150 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

[EuPCS v.2.0_ET] July 2020

Muud loomatooted (v.a biotsiidid)

Y

PC-ANI-OTH

Kunstimaterjalid (sh dekoratiivsed keemiatooted)

N

PC-ART

Kunsti-, käsitöö- ja harrastusvärvid

Y

PC-ART-1

Näpuvärvid

Y

PC-ART-2

Värvilised pliiatsid, kriidid ja pastellvärvid

Y

PC-ART-3

Kunstnike abimaterjalid

Y

PC-ART-4

Voolimissegud

Y

PC-ART-5

Dekoratiivsed keemiatooted

Y

PC-ART-6

Muud kunstimaterjalid (sh dekoratiivsed keemiatooted)

Y

PC-ART-OTH

Puhastus- ja hooldustooted (v.a biotsiidid)

N

PC-CLN

Abrasiivsed puhastusvahendid

Y

PC-CLN-1

Universaalsed (või mitmeotstarbelised) mitteabrasiivsed
puhastusvahendid
Puhastamise või pesupesemise pleegitustooted
(v.a biotsiidid)

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3
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Sealhulgas värvid ja muud kunstilise väljenduse või
dekoratiivsed kunsti- ja käsitöömaterjalid,
sh abimaterjalid. Kunsti- ja käsitööliimid: vt „Liimid ja
hermeetikud – majapidamises, kontoris või koolis
kasutamiseks“.
Värvid kunstiliseks või loominguliseks eneseväljenduseks
ja esemete värvimiseks/kaunistamiseks (v.a „Näpuvärvid“
ja grafiti/tänavakunsti pihustivärvid – vt „Aerosoolvärvid ja
-pinded“).
Laste mänguvärvid, kantakse pinnale otse sõrmedega.
Tahked/pressitud segud loomingulisel väljendumisel või
mängimisel värvimiseks/joonistamiseks.
Kunstnike abimaterjalid on näiteks kandeained (nt õlid),
lahustid/vedeldid, efektiained, toonimisained, kiiresti ja
aeglaselt kuivavad geelid, kinnistid ja lakid.
Loomingulise voolimise/skulptuurimise materjal
täiskasvanutele või lastele, nt savid (keraamilised,
polümeersed jne).
Sealhulgas sellised keemiatooted nagu
tehislumi/-lumehelbed/-härmatis, tehisämblikuvõrgud jne.
Muud, eespool nimetamata dekoratiivsed kunstimaterjalid
ja keemiatooted.
Pesuained: vt „Pesu- ja nõudepesu pesuained ja abiained
(v.a biotsiidid)“.
Pindade mehaanilise toime abil puhastamise tooted,
sh universaalsed või mitmeotstarbelised
puhastusvahendid, köögi, WC või vannitoa
puhastusvahendid.
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Katlakivieemaldid

Y

PC-CLN-4

Kanalisatsioonipuhastusvahendid

Y

PC-CLN-5

Kaminapuhastid ja nõe-eemaldusvahendid

Y

PC-CLN-6

Klaasi-/akna-/peeglipuhastusvahendid (v.a tuuleklaasi
puhastusvahendid)
Sisemööbli puhastus-/hooldusvahendid (v.a nahk ja
pehme mööbel)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Välispuhastusvahendid (v.a kivi, betoon ja sarnased
pinnad)

Y

PC-CLN-9

Köögi- ja seonduvad puhastusvahendid (v.a biotsiidid)

N

PC-CLN10

Köögipuhastusvahendid

Y

PC-CLN-10.1

Köögimasinate ja -seadmete puhastusvahendid

Y

PC-CLN-10.2

Pliidi puhastus-/hooldusvahendid

Y

PC-CLN-10.3

Ahju- või grillipuhastusvahendid

Y

PC-CLN-10.4

Muud köögi- ja seonduvad puhastusvahendid

Y

Vannitoa ja WC puhastus-/hooldusvahendid
(v.a biotsiidid)

N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Vannitoa puhastusvahendid

Y

PC-CLN-11.1

WC-puhastusvahendid

Y

PC-CLN-11.2

Välja arvatud „biotsiidid“, katlakivieemaldid
(vt „Katlakivieemaldid“) ja abrasiivsed puhastusvahendid
(vt „Abrasiivsed puhastusvahendid“).
Sealhulgas universaalsed pinnapuhastusained ja
vannitoaplaatide puhastusvahendid.
Välja arvatud loputustooted.

WC-loputustooted

Y

PC-CLN-11.3

Loputuskasti või WC-poti servale kinnitatavad

Sealhulgas suitsutusruumide ja korstende puhastamise
tooted.
Tuuleklaasi puhastusvahendid: vt „Tuuleklaasi
puhastusvahendid“.
Puidust ja muu kõva pinnaga sisemööbli puhastamise ja
hooldamise tooted. Sealhulgas üldpuhastusvahendid,
pihustatavad tolmueemaldusvahendid,
poleerimisvahendid, pinnahooldusvahendid jne.
Tooted näiteks aiamööbli, puitterrasside ja -rõdude,
aedade jne puhastamise ja hooldamise tooted
(v.a biotsiidid). Välissillutise, teeradade jne puhastamine:
vt „Kivi ja sarnaste pindade tugeva toimega
puhastusvahendid“.
Välja arvatud „Biotsiidid“, katlakivieemaldid
(vt „Katlakivieemaldid“) ja abrasiivsed puhastusvahendid
(vt „Abrasiivsed puhastusvahendid“).
Sealhulgas universaalsed pinnapuhastusained,
rasvaeemaldusained ja köögiplaatide puhastusvahendid.
Välja arvatud katlakivieemaldid, vt „Katlakivieemaldid“.
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loputustooted.
Muud vannitoa ja WC puhastus-/hooldusvahendid
(v.a biotsiidid)
Kivi, plaatide ja vuukide puhastus-/hooldustooted

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Kivi ja plaatide puhastus-/hooldustooted – regulaarne
kasutamine

Y

PC-CLN-12.1

Kivi ja sarnaste pindade tugeva toimega
puhastusvahendid
Vuugipuhastid

Y

PC-CLN-12.2

Y

PC-CLN-12.3

Muud kivi, plaatide ja vuukide puhastus-/hooldustooted

Y

Põrandapuhastus ja -hooldustooted (v.a kivi ja plaadid)

N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Põrandapuhastusvahendid

Y

PC-CLN-13.1

Põrandahooldusvahendid, nt vahad, emulsioonid

Y

PC-CLN-13.2

Põrandakattematerjali eemaldid

Y

PC-CLN-13.3

Muud põrandapuhastus ja -hooldustooted (v.a kivi ja
plaadid)
Vaiba- ja pehme mööbli tooted

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Vaiba / pehme mööbli puhastusvahendid

Y

PC-CLN-14.1

Vaiba / pehme mööbli desodoreerimis- ja
värskendusvahendid
Muud vaiba- ja pehme mööbli tooted

Y

PC-CLN-14.2

Y

Konkreetsete isiklike esemete puhastusvahendid

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Prillipuhastusvahendid

Y

PC-CLN-15.1

Välja arvatud biotsiidid ning köögi- ja
vannitoapuhastusvahendid.
Kivi- ja plaatpindade, sh põrandate regulaarse hooldamise
puhastustooted. Välja arvatud köögi, WC ja vannitoa
puhastamise eritooted.
Kivi ja sarnaste pindade, sh välissillutise, teeradade,
hauakivide jne tugeva toimega puhastusvahendid.
Vuukide puhastamise eritooted.
Välja arvatud biotsiidid ning köögi- ja
vannitoapuhastusvahendid.
Välja arvatud kivi- ja plaatpõrandate tooted – vt „Kivi,
plaatide ja vuukide puhastus-/hooldustooted“.
Põrandate regulaarse hooldamise puhastusvahendid,
sealhulgas üksikannusekapslid. Välja arvatud kivi- ja
plaatpõrandad – vt „Kivi, plaatide ja vuukide puhastus/hooldustooted“.
Välja arvatud värvieemaldid – vt „Värvieemaldid, vedeldid
ja seonduvad abiained“.

Sealhulgas vaiba ja pehme mööbli puhastusvahendid.
Välja arvatud tekstiiltoodete värskendusvahendid –
vt „Tekstiili värskendamise/desodoreerimise vahendid“.

Välja arvatud kontaktläätsede puhastuslahused.
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Koduelektroonika ekraanide puhastusvahendid

Y

PC-CLN-15.2

Muusikainstrumentide puhastusvahendid

Y

PC-CLN-15.3

Metalli poleerimisvahendid ja plekieemaldid

Y

PC-CLN-15.4

Muud konkreetsete isiklike esemete puhastusvahendid

Y

Tekstiil- ja nahktoodete (sh jalatsite) puhastus- ja
hooldusvahendid

N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Nahk – puhastus- ja hooldusvahendid

Y

PC-CLN-16.1

Tekstiiljalatsid – puhastusvahendid

Y

PC-CLN-16.2

Tekstiili värskendamise/desodoreerimise vahendid

Y

PC-CLN-16.3

Keemilise puhastuse vahendid ja seotud tooted

Y

PC-CLN-16.4

Tekstiilist ja nahast valmistoodete immutusvahendid

Y

PC-CLN-16.5

Välistekstiilide puhastusvahendid

Y

PC-CLN-16.6

Muud tekstiil- ja nahktoodete (sh jalatsite) puhastus- ja
hooldusvahendid
Sõidukite (igat liiki) puhastus- ja hooldusvahendid

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Välispuhastusvahendid – igat liiki sõidukid

Y

PC-CLN-17.1

Välishooldusvahendid – igat liiki sõidukid

Y

PC-CLN-17.2

Siseruumide puhastus- ja hooldustooted
(v.a õhuhooldustooted ning pehme mööbli ja

Y

PC-CLN-17.3
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Sealhulgas ehete, lauahõbeda ja muude metallide, näiteks
messingi, vase jne puhastusvahendid.

Tekstiil- ja nahktoodete, sh jalatsite puhastus- ja
hooldusvahendid. Välja arvatud pehme mööbel, vt „Vaibaja pehme mööbli tooted“; välja arvatud värvained,
vt „Värvained“ või „Pigmendid“.
Nahkesemete, näiteks jalatsite, mööbli ja teiste
nahktoodete puhastamise ja hooldamise tooted, mille
eesmärk on säilitada või taastada nahktoodete tugevust,
välimust ja painduvust (v.a „Immutusvahendid“).
Tekstiiljalatsite (v.a nahkjalatsite) puhastusvahendid.
Välja arvatud jalatsite õhuhooldustooted, vt „Kingade
õhuhooldustooted“.
Tekstiilesemete veeta protsessidega puhastamise tooted.
Tekstiilist ja nahast valmistoodete veekindlaks või mustust
hülgavaks muutmise tooted. Välja arvatud tekstiiltoodete
või naha tööstusliku töötlemise immutusvahendeid –
vt „Tekstiilitöötlusvahendid“ või „Nahatöötlusvahendid“.
Varikatuste, telkide, koormakatete, purjede jne
puhastamise tooted.
Välja arvatud värvained, vt „Värvained“.

Sealhulgas autošampoonid ja muud auto välispinnalt pori,
rasva ja mustuse eemaldamise tooted.
Sealhulgas lakid, poleerimisained, vahad jne.
Sõidukite sisepindade, nt kummi, vinüüli, plasti
puhastamise puhastus- ja hooldustooted. Nahkmööbel:
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nahatooted)
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vt „Nahk – puhastus- ja hooldusvahendid“. Riide ja
tekstiilist pehme mööbli puhastusvahendid: vt „Vaiba /
pehme mööbli puhastusvahendid“.

Mootoripuhastusvahendid

Y

PC-CLN-17.4

Piduripuhastusvahendid

Y

PC-CLN-17.5

Kroomi, velgede ja muude metallosade
puhastusvahendid – igat liiki sõidukid
Tuuleklaasi puhastusvahendid

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Tuuleklaasi pesuvedelik

Y

PC-CLN-17.8

Muud sõidukite (igat liiki) puhastus- ja hooldusvahendid

Y

Muud puhastus- ja hooldustooted (v.a biotsiidid)

Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

Värvained

N

PC-COL

Värvained

Y

PC-COL-1

Sealhulgas lõppkasutamise tooted, mille eesmärk on anda
näiteks tekstiiltoodetele või nahale värvus. Värvained,
millel ei ole lõppkasutust, nt toorained: vt „F – Segud
edasiseks segu tootmiseks“.
Lahustuvad värvained.

Pigmendid

Y

PC-COL-2

Lahustumatud värvained.

Ehitustooted

N

PC-CON

Tsement

Y

PC-CON-1

Betoon

Y

PC-CON-2

Kips

Y

PC-CON-3

Ehitustooted hõlmavad ehitistes (hoonetes või rajatistes)
või nende osades kasutatavaid tooteid (v.a biotsiidid).
Tsement on hüdrauliline sideaine, st peeneks jahvatatud
anorgaaniline materjal, mis moodustab veega segamisel
pasta, mis tahkub ja kõveneb hüdraatumisreaktsioonide ja
-protsesside kaudu ning jääb seejärel tugevaks ja
stabiilseks isegi vee all.
Betoon on toode, mis saadakse tsemendi, jämeda/peene
täiteaine ja vee segamisel (koos lisa- ja abiainetega või
ilma) ning mille omadused tekivad tsemendi
hüdraatumisel.
Kipstooted on eelkõige kaltsiumsulfaadipõhised ja

Otse pinnale kantavad sõidukite tuuleklaaside pesemise
tooted.
Sõidukitesse lisatav vedelik, mis puhastab tuuleklaasi
klaasipuhastite abil.
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Mördid

Y

PC-CON-4

Ehituskemikaalid

Y

PC-CON-5

Muud ehitustooted

Y

PC-CON-OTH

Pesu- ja nõudepesu pesuained ja abiained
(v.a biotsiidid)

N

PC-DET

Pesupesemisained

N

PC-DET-1

Pesupesemise käsipesuained

Y

PC-DET-1.1

Pesupesemisained – majapidamiskasutus

Y

PC-DET-1.2

9 (20)

hõlmavad kipskrohve, põrandatasandussegusid ja
vuugitäitesegusid.
Mört on üldnimetus, mis hõlmab müüri- ja remondimörte,
krohve, tasandussegusid ja tsemendipõhiseid liime
(mittetsemendipõhised liimid: vt „Liimid ja hermeetikud –
ehitustööd“).
Ehituskemikaalid on näiteks tooted, mida lisatakse
ehitusplatsil ehitusmaterjalidele: töödeldavuse
parandamiseks või omaduste täiustamiseks, nt betooni ja
mördi lisa- ja abiained (polükarboksülaadid,
polükondensaatvaigud, tsellulooseetrid, siloksaanid,
biopolümeerid jne); konkreetse funktsiooni täitmiseks,
nt modifitseeritud mineraalmördid (parandusmördid,
krohvid, tihendus- ja liitmistooted,
nt polümeeridispersioonid, epoksiidvaigud,
polüuretaanid jne); ehitusmaterjalide või nendest tehtud
valmisehitise kaitseks, nt vormimäärded, hüdrofoobsed
ained, reaktiivvaigud, vedelad niiskustõkkekiled,
niiskusisolatsiooniks kasutatavad modifitseeritud
bituumeni põhised emulsioonid jne.
Tooted, mis sisaldavad seepe ja/või muid pindaktiivseid
aineid ning mida kasutatakse pesu- ja
puhastusprotsessides. Pesuained võivad olla mis tahes
vormis (vedelik, pulber, pasta, pulk, kook, vormitud tükk,
kujund jne) ning seda võidakse turustada majapidamisvõi kutseliseks või tööstuskasutuseks või nendes kasutada.
See kategooria hõlmab majapidamises (sh selvepesulates
ja ühispesulates) ja tööstuspesumasinates kasutatavaid
pesupesemis- ja hooldustooteid.
Pesuaine, mida kasutatakse spetsiaalselt pesu käsitsi
pesemiseks.
Sealhulgas üksikannuskapslid.
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Pesupesemisained – kutseline ja tööstuskasutus

Y

PC-DET-1.3

Muud pesupesemisained

Y

Pesupesemise ja hoolduse abiained (v.a biotsiidid)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Puhastavaid omadusi tugevdavad ained ja
pesuprotsessis kasutatavad plekieemaldid

Y

PC-DET-2.1

Kangapehmendid

Y

PC-DET-2.2

Triikimist soodustavad tooted

Y

PC-DET-2.3

Pesutärklis

Y

PC-DET-2.4

Pesueelsed plekieemaldid

Y

PC-DET-2.5

Pesuloputusvahendid (v.a biotsiidid)

Y

PC-DET-2.6

Pesumasina hooldusvahendid

Y

PC-DET-2.7

Valgendavad ained või optilised valgendid

Y

PC-DET-2.8

Muud pesupesemise ja hoolduse abiained (v.a biotsiidid)

Y

Nõudepesuained

N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Automaatse nõudepesumasina nõudepesuained –
majapidamiskasutus
Automaatse nõudepesumasina nõudepesuained –
kutseline ja tööstuskasutus
Nõudepesemise käsupesuained

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Muud nõudepesuained

Y

PC-DET3.OTH

10 (20)

Sealhulgas üksikannuskapslid.

Välja arvatud pesuvalgendid, vt „Puhastamise või
pesupesemise pleegitustooted (v.a biotsiidid)“; välja
arvatud pesuvärskendid, vt „Pesu
värskendamise/desodoreerimise vahendid“.
Pesuprotsessis kasutatavad tooted, millega suurendatakse
pesuprotsessi puhastustõhusust või eemaldatakse
tekstiilmaterjalilt plekke.
Tooted, millega muudetakse kangaste tekstuuri kangaste
pesemist täiendavates protsessides.

Tooted, millega töödeldakse plekke enne pesuprotsessi.
Välja arvatud üksnes desodoreerivad tooted,
vt „Ümbritseva õhu desodoreerimise vahendid“.
Valgendavad ained või optilised valgendid on
fluorestseerivad valgendavad ained, mis peegeldavad
päikese ultraviolettkiirgust valge nähtava valgusena, mis
annab rõivastele valgema ilme.

Sealhulgas üksikannused.

Tooted kasutamiseks eelkõige professionaalsetes
restoranides, asutustes jne
Pesuained, mis on ette nähtud nõude käsitsi pesemiseks.
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Nõudepesu ja hoolduse abiained

N

PC-DET-4

Nõudepesumasina sool

Y

PC-DET-4.1

Nõudepesumasina hooldusvahendid

Y

PC-DET-4.2

Klaasikaitsevahendid

Y

PC-DET-4.3

Nõudeloputusvahendid

Y

PC-DET-4.4

Muud nõudepesu ja hoolduse abiained

Y

E-vedelikud ja segud elektroonilistele sigarettidele

N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

E-vedelikud elektroonilistele sigarettidele

Y

PC-ELQ-1

E-vedelike segud

Y

PC-ELQ-2

Väetised ja väetavad tooted

N

PC-FER

Väetised

Y

PC-FER-1

Lubiained

Y

PC-FER-2

Mullaparandusained

Y

PC-FER-3

11 (20)

Sealhulgas korrosioonitõrjetooted. Välja arvatud üksnes
desodoreerivad tooted, vt „Ümbritseva õhu
desodoreerimise vahendid“.
Tooted, mis soodustavad loputamist ja takistavad nõudele
kelme teket.

E-vedelikud elektroonilistele sigarettidele on segud, mis
tarnitakse lõppkasutajatele kasutamisvalmis esigaretitoodetena.
E-vedelike segud tarnitakse
n-ö kokkusegamiskomplektides, millest kasutaja segab ise
kokku lõpliku e-vedeliku, järgides tarnija erijuhiseid. Neid
segusid endid ei kasutata elektroonilistes sigarettides.
Tooted, mis kantakse või on ette nähtud kandmiseks eraldi
või muu materjaliga segatuna taimedele või nende
juurestikule, et varustada taimi toitainetega või
suurendada nende toitumise tõhusust. Välja arvatud
„Mullaparandustooted“, mida kasutatakse saastunud
aladel.
Eelkõige taimede toitainetega varustamise tooted.
Sealhulgas väetised, mis on segatud näiteks inhibeerivate
või kelaativate ainetega.
Tooted, millega reguleeritakse mulla happelisust ja mis
sisaldavad toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg)
oksiide, hüdroksiide, karbonaate või silikaate.
Tooted, mis lisatakse mullale selle füüsikaliste või
keemiliste omaduste, struktuuri või bioloogilise aktiivsuse
säilitamiseks, parandamiseks või kaitsmiseks.
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Kasvusubstraadid

Y

PC-FER-4

Kasvumaterjal on muu materjal kui muld, mida
kasutatakse juurte arengut soodustava substraadina.
Tooted, mis lisatakse taimi toitainetega varustavatele
toodetele, et parandada toodete toitainete vabastamise
mustreid.
Tooted, mis stimuleerivad taime toitumisprotsesse toote
toitainesisaldusest eraldi ja mille ainus eesmärk on
parandada üht või mitut taime järgmistest omadustest:
a) toitainete kasutamise tõhusus; b) abiootilise stressi
taluvus või c) põllumajanduskultuuri kvaliteediomadused.
Sealhulgas tooted, mis sisaldavad väetiste ja väetavate
toodete kategooriate kombinatsiooni. Välja arvatud tooted,
mille esmane eesmärk on varustada toitainetega,
vt „Väetised“.
Sealhulgas sõiduki- ja masinakütused, lambiõlid
(nt iluvalgustitele), grillisüütevedelikud ja kaasaskantavate
seadmete lambikütused (nt toiduvalmistamiseks
välitingimustes).

Põllumajanduses kasutatavad lisaained

Y

PC-FER-5

Taimede biostimulaatorid

Y

PC-FER-6

Väetiste ja väetavate toodete kombinatsioon

Y

PC-FER-7

Kütused (ja kütusemanused)

N

PC-FUE

Sõiduki- ja masinakütused

Y

PC-FUE-1

Lambiõlid

Y

PC-FUE-2

Sealhulgas lõhnastatud ja lõhnata lambiõlid.

Grillisüütevedelikud

Y

PC-FUE-3

Süütevedelikud, nt söegrillidele.

Matkakütused

Y

PC-FUE-4

Kütusemanused ja kütusekomponendid

Y

PC-FUE-5

Kütused kantavatele kütte-, toiduvalmistus- ja
valgustusseadmetele, nt matkapliitidele ja laternatele
(v.a lambiõlid).
Tooted, mis lisatakse kütustele soovitud omaduste
saavutamiseks või tugevdamiseks või soovimatute
omaduste allasurumiseks. Välja arvatud
soojusülekandevedelikud, vt „Soojusülekandevedelikud“.

Muud kütused

Y

PC-FUE-OTH

Tindid, toonerid ja seonduvad trükkimismaterjalid

N

PC-INK

Välja arvatud tätoveerimistindid, vt „Tätoveerimistindid“.

Kirjutustindid ja tušid

Y

PC-INK-1

Tindid ja tušid käsitsi kirjutamiseks või joonistamiseks,
nt sulepeaga, pintsliga jne. Sealhulgas templitindid.
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Kodu- ja kontoriprinterite tindid ja toonerid

Y

PC-INK-2

Kodu- ja kontorikeskkonnas printimise tindid ja toonerid.

Kaubanduslikud trükivärvid, toonerid ja seonduvad
viimistlustooted

Y

PC-INK-3

Trükikojakemikaalid

Y

PC-INK-4

Korrektuurivedelikud

Y

PC-INK-5

Muud tindid, toonerid ja seonduvad trükkimismaterjalid

Y

PC-INK-OTH

Meditsiiniseadmed

N

PC-MED

Puhastamise või desinfitseerimise meditsiiniseadmed

Y

PC-MED-1

Muud meditsiiniseadmed

Y

PC-MED-OTH

Tooted, mida kasutatakse tööstuslikes või kutselistes
trükkimisprotsessideks (fleksograafia, litograafia,
siiditrükk jne).
Muud trükikojakemikaalid kui trükivärvid, näiteks
täitelahused, värviraami pesuvahendid jne.
Vedelikud, millega kaetakse püsitinti, et saaks teha
parandusi.
Muud, eespool nimetamata tindid, toonerid ja seonduvad
trükkimismaterjalid.
Meditsiiniseadmed, nagu on määratletud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu meditsiiniseadmete määruses
(EL) 2017/745.
Meditsiiniseadmete puhastamise, desinfitseerimise või
steriliseerimise tooted (v.a biotsiidid ja
puhastusvahendid).
Muud meditsiiniseadmed.

Värvid ja pinded (ja seonduvad abiained)

N

PC-PNT

Aerosoolvärvid ja -pinded

Y

PC-PNT-1

Värvid/pinded – dekoratiivsed

Y

PC-PNT-2

Värvid/pinded – kaitsvad ja funktsionaalsed

Y

PC-PNT-3

Tooted vedeliku, pasta või pulbrina, mis moodustavad
aluspinnale kandmisel kuiva (läbipaistva või läbipaistmatu)
kihi, millel on kaitsev, dekoratiivne ja/või muu spetsiifiline
tehniline omadus. Välja arvatud ehitusmaterjalide
kruntimise või kaitse keemiatooted, vt „Ehituskemikaalid“.
Kasutusvalmis aerosoolmahutites tarnitavad pihustatavad
värvid ja pinded.
Värvid ja pinded (sh dekoratiivsegudele lisatavad toonivad
ained) dekoratiivseks arhitektuurikasutuseks, nt hoonete
või rajatiste sise- või välispindade katmiseks. Sealhulgas
õlilakid ja peitsid.
Kaitsepinded „värvidena“ (nt korrosioonitõrjeained,
leegiaeglustid jne) ja erifunktsioonidega värvid
(nt mahutite/torude katmine, teemärgistus,
grafitivastane jne). Välja arvatud ehitusmaterjalide
kruntimise või kaitse keemiatooted, vt „Ehituskemikaalid“.
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Meresõidukite pinded (v.a saastumisvastased tooted)

Y

PC-PNT-4

Autode ning õhu- ja kosmosesõidukite pinded

Y

PC-PNT-5

Tehases peale kantavad pinded (v.a eespool mainitud
kategooriad)

Y

PC-PNT-6

Värvieemaldid, vedeldid ja seonduvad abiained

Y

PC-PNT-7

Muud värvid ja pindematerjalid

Y

PC-PNT-OTH

Pürotehnilised tooted

Y

PC-PYR

Tätoveerimistindid

Y

PC-TAT

Keemilistes või tehnilistes protsessides kasutatavad
tooted

N

PC-TEC

Adsorbendid

Y

PC-TEC-1

Antifriisid ja jäätõrjetooted

Y

PC-TEC-2

Desikandid

Y

PC-TEC-3

Akude ja patareide elektrolüüdid

Y

PC-TEC-4

Tulekustutid

Y

PC-TEC-5

14 (20)

Igat liiki veesõidukite kaitse/viimistlemise pinded. Välja
arvatud saastumisvastased tooted, vt „Saastumisvastased
tooted“.
Maa- ja õhusõidukite (või nende osade) pinded. Sealhulgas
originaalseadmete tootja kasutatavad, st tehases peale
kantavad ning remondi ja taasviimistlemise pinded, värvid,
kõvendid ja nõrgendid.
Tootmises peale kantavad pinded, nt elektriseadmete ja
teiste metallkaupade, mööbli, metallpakendite jne pinded.
Välja arvatud punktis „Värvid ja pinded (ja seonduvad
abiained)“ loetletud kategooriad.
Värvi eemaldamise/lahjendamise kemikaalid, lihvimise
abiained, pintslipuhastid jne.
Muud, eespool nimetamata värvid ja pindematerjalid.
Tooted, mis tekitavad efekti soojuse, valguse, heli, gaasi
või suitsu või nende kombinatsiooni abil mitteplahvatusliku
isejätkuva eksotermilise keemilise reaktsiooni tulemusel.
Sealhulgas kunstilistel või muudel põhjustel kasutatavad
püsitätoveerimistindid.
See kategooria hõlmab ainult lõppkasutuse tooteid. Välja
arvatud tooted, millel puudub lõppkasutus, nt toorained:
vt „F – Segud edasiseks segu tootmiseks“.
Adsorbenttooted, mida kasutatakse mitmesugustes
tööstusharudes mitmel kasutusalal.
Antifriisidega madaldatakse pindade külmumispunkti.
Jäätõrjetooted madaldavad pindade külmumispunkti jää
eemaldamiseks.
Eelkõige niiskuse absorbeerimise tooted. Sealhulgas
silikageel.
Akudes ja patareides elektrolüüdina kasutatavad segud
(vedelikud või pastad).
Tooted, mis sisaldavad tulekustutuskemikaale (nt vahtu),
mis aitavad piirata väikesi tulekahjusid.
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Lõhnaained

Y

PC-TEC-6

Soojusülekandevedelikud

Y

PC-TEC-7

Hüdrovedelikud, sealhulgas piduri- ja
käigukastivedelikud
Vaheained

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

Nahatöötlusvahendid (v.a värvained ja pigmendid)

Y

PC-TEC-10

Määrdeained, määrded ja antiadhesiivsed tooted

Y

PC-TEC-11

Metallpinna töötlemise tooted

Y

PC-TEC-12

Metallitöötlusõlid

Y

PC-TEC-13

Paberi ja papi töötlemise tooted (v.a värvained)

Y

PC-TEC-14

Fotokemikaalid

Y

PC-TEC-15

Polümeeripreparaadid ja -segud

Y

PC-TEC-16

Abiained

Y

PC-TEC-17

Kaevandamisel, nafta- ja gaasivarude uurimise

Y

PC-TEC-18

15 (20)

Sealhulgas ainult lõppkasutuse lõhnasegud.

Aine, mida toodetakse ja kasutatakse või tarbitakse
keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine
mõneks teiseks aineks (REACH-määruse artikli 3
punkt 15).
Tarneahelas eespool tööstuslikus nahatöötluses
kasutatavad tooted, sh asjakohased immutusvahendid.
Värvained ja pigmendid: vt „Värvained“. Nahast
valmistoodete immutusvahendid: vt „Tekstiilist ja nahast
valmistoodete immutusvahendid“.
Sealhulgas tooted, mis sisaldavad metallpinnaga püsivalt
seonduvaid aineid. Sealhulgas tsingitud ja galvaaniliselt
kaetud tooted.
See kategooria hõlmab näiteks pleegiteid, viimistlus- ja
immutustooteid ning muid abiaineid. Värvained:
vt „Värvained“.
Valgustundlike materjalide keemilise töötlemise tooted.
See kategooria hõlmab mitmesugustes tööstussektorites
kasutatavaid töötlemise abiaineid (v.a keemilistes või
tehnilistes protsessides kasutatavate toodete (PC-TEC)
alamkategooriates loetletud tooted, nt paberi ja papi
töötlemise tooted, nahatöötlusvahendid jne). Sealhulgas
pH-regulaatorid, flokulandid, sadestid, neutraliseerivad
ained, katalüsaatorid, emulgaatorid, lahustuvaks muutvad
ained, dispergandid jne.
Välja arvatud tootmistooted, st toorained.
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protsessides kasutatavad tooted
Reagendid ja laborikemikaalid

Y

PC-TEC-19

Mullaparandustooted

Y

PC-TEC-20

Lahustid ja ekstrahendid

Y

PC-TEC-21

Tööstuslikud pindaktiivsed ained

Y

PC-TEC-22

Tekstiilitöötlusvahendid (v.a värvained ja pigmendid)

Y

PC-TEC-23

Keevitus- ja jootmisvahendid ning räbustid

Y

PC-TEC-24

Sulamid

Y

PC-TEC-25

Muud keemilistes või tehnilistes protsessides
kasutatavad tooted
Keemiatooted – liigitamata

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Biotsiidid ja taimekaitsevahendid

N

PP

Biotsiidid

N

PP-BIO

Inimeste hügieeni biotsiidid

Y

PP-BIO-1

Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole
mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade
puhul

Y

PP-BIO-2

Reagendid ja laborikemikaalid hõlmavad tooteid, mis on
piisavalt puhtad, et kasutada neid näiteks keemilises
analüüsis, keemilistes reaktsioonides.
Tooted, millega näiteks parandatakse saastunud muldi.
Välja arvatud „Väetised ja väetavad tooted“.

Tarneahelas eespool tööstuslikus tekstiilitöötluses
kasutatavad tooted, sh immutusvahendid. Värvained ja
pigmendid: vt „Värvained“. Tekstiilist valmistoodete
immutusvahendid: vt „Tekstiilist ja nahast valmistoodete
immutusvahendid“.
Välja arvatud „Metallpinna töötlemise tooted“ ja
„Metallitöötlusvedelikud“.
Muud, eespool nimetamata keemilistes või tehnilistes
protsessides kasutatavad tooted.
Keemiatooted, millel puudub süsteemi kolmandal tasandil
sobiv kasutuskategooria.
Biotsiididide liigid, nagu viidatakse biotsiidimääruse (EL)
nr 528/2012 artikli 2 lõikes 1.
PT1 – inimeste hügieeni otstarbel kasutatavad biotsiidid,
mis kantakse inimese nahale või peanahale või mis
puutuvad kokku inimese naha või peanahaga ja mille
esmaeesmärk on naha või peanaha desinfitseerimine.
PT2 – biotsiidid, mida kasutatakse pindade, materjalide,
sisseseade ja mööbli desinfitseerimiseks ja mis ei puutu
otseselt kokku toiduainete või söödaga. Kasutusalad on
muu hulgas ujumisbasseinid, akvaariumid, vanni- ja muu
vesi; kliimaseadmed; ning seinad ja põrandad era-,
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Loomade hügieeni biotsiidid

Y

PP-BIO-3

Toidu- ja söödaruumide biotsiidid

Y

PP-BIO-4

Joogivee biotsiidid

Y

PP-BIO-5

Toodete säilitamisel konservantidena kasutatavad
biotsiidid

Y

PP-BIO-6

Pinnakonservandid

Y

PP-BIO-7

Puidukonservandid

Y

PP-BIO-8

Kiu, naha, kummi ja polümeermaterjalide konservandid

Y

PP-BIO-9

Ehitusmaterjali konservandid

Y

PP-BIO-10
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avalikes ja tööstuspiirkondades ning muudes ametialaseks
tegevuseks mõeldud piirkondades.
PT3 – biotsiid, mida kasutatakse loomade hügieeni
eesmärgil, näiteks desinfektsioonivahendid,
desinfitseerivad seebid, suu- või kehahügieeni tooted või
mikroobivastase toimega tooted.
PT4 – biotsiidid, mida kasutatakse inimeste ja loomade
toiduainete või sööda (sealhulgas joogivee) tootmise,
transpordi, ladustamise või tarbimisega seotud sisseseade,
mahutite, söögitarvete, pindade või torustiku
desinfitseerimiseks.
PT5 – biotsiidid, mida kasutatakse nii inimeste kui ka
loomade joogivee desinfitseerimiseks.
PT6 – biotsiidid, mida kasutatakse valmistoodete
säilitamiseks ja mis on ette nähtud mikroorganismide
põhjustatava kahjustuse ärahoidmiseks, et tagada toodete
säilimisaeg; kõnealused valmistooted ei hõlma toiduaineid,
sööta, kosmeetikat, ravimeid ega meditsiiniseadmeid.
PT7 – biotsiidid, mida kasutatakse kilede või katete
säilitamiseks ja mis on ette nähtud mikroorganismide
põhjustatava kahjustuse või vetikate kasvu ärahoidmiseks,
et kaitsta pinnamaterjalide või esemete, nagu värvide,
plasti, tihendite, tapeediliimi, sideainete, paberi ja
kunstiteoste esialgseid omadusi.
PT8 – biotsiidid, mida kasutatakse alates saeveski etapist
puidu või puittoodete säilitamiseks ja mis on ette nähtud
puitu hävitavate või rikkuvate organismide, sealhulgas
putukate tõrjeks.
PT9 – biotsiidid, mida kasutatakse kiuliste või
polümeermaterjalide, nagu naha, paberi või tekstiiltoodete
säilitamiseks ja mis on ette nähtud mikrobioloogilise
kahjustuse ärahoidmiseks.
PT10 – biotsiidid, mida kasutatakse müüritise,
komposiitmaterjalide või muude ehitusmaterjalide kui
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Konservandid vedelikjahutuse ja töötlussüsteemide
jaoks

Y

PP-BIO-11

Limatõrjevahendid

Y

PP-BIO-12

Töötlemiseks või lõikamiseks kasutatavate vedelike
konservandid

Y

PP-BIO-13

Rodentitsiidid (v.a taimekaitsevahendid)

Y

PP-BIO-14

Avitsiidid

Y

PP-BIO-15

Molluskitsiidid, vermitsiidid ja tooted muude selgrootute
tõrjeks (v.a taimekaitsevahendid)

Y

PP-BIO-16

Ihtüotsiidid

Y

PP-BIO-17

Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete
tõrjeks (v.a võrdväärsed tooted kasutamisel
pestitsiididena)

Y

PP-BIO-18

Repellendid ja atraktandid

Y

PP-BIO-19
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puidu säilitamiseks ja mis on ette nähtud mikrobioloogilise
või vetikate põhjustatava kahjustuse ärahoidmiseks.
PT11 – biotsiidid, mida kasutatakse jahutus- ja
töötlemissüsteemides kasutatava vee või muude vedelike
säilitamiseks ja mis on ette nähtud kahjulike organismide,
nagu mikroorganismide, vetikate ja karploomade tõrjeks.
PT12 – biotsiidid, mida kasutatakse selleks, et ära hoida
või tõrjuda lima teket tööstusprotsessides kasutatavatel
materjalidel, seadmetel ja struktuuridel, nt puidul ja
paberimassil, poorsetel liivakihtidel nafta tootmisel.
PT13 – biotsiidid, mis on ette nähtud mikroorganismide
põhjustatava kahjustuse ärahoidmiseks vedelikes, mida
kasutatakse metalli, klaasi või muude materjalide
töötlemiseks või lõikamiseks.
PT14 – biotsiidid, mida kasutatakse hiirte, rottide või
muude näriliste tõrjeks muude meetmetega kui nende
peletamine või ligimeelitamine.
PT15 – biotsiidid, mida kasutatakse lindude tõrjeks muude
meetmetega kui nende peletamine või ligimeelitamine.
PT16 – biotsiidid, mida kasutatakse molluskite, usside ja
selgrootute, mis ei ole hõlmatud muude tooteliikidega,
tõrjeks muude meetmetega kui nende peletamine või
ligimeelitamine.
PT17 – biotsiidid, mida kasutatakse kalade tõrjeks muude
meetmetega kui nende peletamine või ligimeelitamine.
PT18 – biotsiidid, mida kasutatakse lülijalgsete
(nt putukate, ämblikulaadsete ja vähilaadsete) tõrjeks
muude meetmetega kui nende peletamine või
ligimeelitamine.
PT19 – biotsiidid, mida kasutatakse kahjulike organismide
(selgrootute, nagu kirbud, selgroogsete, nagu linnud,
kalad, närilised) tõrjeks peletamise või ligimeelitamise
teel.
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Muude selgroogsete tõrje

Y

PP-BIO-20

PT20 – biotsiidid, mida kasutatakse muude selgroogsete
tõrjeks kui need, kes on juba hõlmatud käesoleva
põhirühma muude tooteliikidega, kasutades muid
meetmeid kui nende peletamine või ligimeelitamine.
PT21 – biotsiidid, mida kasutatakse selleks, et vältida
saastavate organismide (mikroorganismid ja kõrgematesse
taime- või loomaliikidesse kuuluvad isendid) kinnitumist
laevadele, vesiviljeluses kasutatavatele seadmetele ja
vesirajatistele ning takistada selliste organismide kasvu.
PT22 – biotsiidid, mida kasutatakse inimeste või loomade
surnukehade või nende osade desinfitseerimiseks ja
säilitamiseks.
Taimekaitsevahendid, nagu on kirjeldatud
taimekaitsevahendite turustamise määruse (EÜ)
nr 1107/2009 artiklis 2.
Lestatõrjetooted.

Saastumisvastased tooted

Y

PP-BIO-21

Balsameerimis- ja taksidermilised vedelikud

Y

PP-BIO-22

Taimekaitsevahendid (v.a biotsiidid)

N

PP-PRD

Taimekaitse akaritsiidid

Y

PP-PRD-1

Atraktandid (v.a allelokeemilised mõjurid)

Y

PP-PRD-2

Taimekaitse bakteritsiidid

Y

PP-PRD-3

Taimekaitse biopestitsiidid

Y

PP-PRD-4

Taimekaitse fungitsiidid

Y

PP-PRD-5

Biopestitsiidid on näiteks looduslike materjalide, näiteks
loomade, taimede ja teatud mineraalainete derivaadid,
samuti bakterid, seened või hallitusseened ja viirused ning
„põhiained“.
Taimedel esinevate seente tõrje tooted.

Taimekaitse herbitsiidid, sealhulgas kõrreliste
umbrohtude tõrjevahendid ja samblatõrjevahendid
Taimekaitse insektitsiidid

Y

PP-PRD-6

Soovimatute taimede tõrje tooted.

Y

PP-PRD-7

Putukate tõrje tooted.

Taimekaitse molluskitsiidid

Y

PP-PRD-8

Tigude ja nälkjate tõrje tooted.

Taimekaitse nematitsiidid

Y

PP-PRD-9

Nematoodide tõrje tooted.

Taimekasvuregulaatorid

Y

PP-PRD-10

Taimekasvuregulaator on looduslik või sünteetiline
orgaaniline ühend, mis muudab või ohjab üht või mitut
taimes toimuvat konkreetset füsioloogilist protsessi. Kui

Tooted, mida üldiselt kasutatakse koos püünistega
põllumajanduskultuuride kaitseks.
Taimedel esinevate bakterite tõrje tooted.
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Taimekaitse repellendid

Y

PP-PRD-11

Taimekaitse rodentitsiidid

Y

PP-PRD-12

Allelokeemilised mõjurid

Y

PP-PRD-13

Mulla sterilandid

Y

PP-PRD-14

Taimekaitse talpitsiidid

Y

PP-PRD-15

Taimekaitse viirusvastased ained

Y

PP-PRD-16

Muud taimekaitsevahendid

Y

PP-PRD-OTH
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taim toodab ühendit ise, nimetatakse seda
taimehormooniks.
Putukate või teiste kahjurite taime pinnalt või selle
lähedalt peletamise tooted.
Näriliste, sealhulgas rottide, hiirte, oravate, ümisejate,
vöötoravate, okassigade, nutriate ja kobraste tõrje tooted.
Looduslikud või sünteetilised feromoonid, millega kas
peibutatakse putukaid neide seireks ja tuvastamiseks,
millal kasutada pihustatavaid tõrjevahendeid, või
häiritakse putukate käitumist.
Tooted, mis peatavad ajutiselt või püsivalt kõigi taimede ja
loomade kasvu.
Muttide tõrje tooted.
Tooted, mida kasutatakse konkreetselt taimeviiruste,
näiteks lehekeerdumise viiruse või mosaiikviiruse tõrjeks.
Muud, eespool nimetamata taimekaitsevahendid.
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