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Document European product categorisation system (EuPCS) v.3.0
Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Kategorinavn

Kan vælges

Kode

Blandinger til videre formulering

Y

F

Produkter

N

P

Kemiske produkter (bortset fra biocidholdige produkter)

N

PC

Klæbestoffer og tætningsmidler

N

PC-ADH

Klæbestoffer og tætningsmidler — anvendelse i
husholdninger, på kontorer eller i skoler

Y

PC-ADH-1

Beskrivelse
Omfatter blandinger ("originale blandinger"), der skal
formuleres til andre blandinger af formulatorer i
industrielle miljøer, dvs. blandinger, der ikke har nogen
tilsigtet slutanvendelse. "Endelige blandinger", der har en
tilsigtet slutanvendelse (dvs. som ikke er beregnet til
videre formulering), kategoriseres under "P — Produkter".
Produkter ("endelige blandinger"), der skal slutanvendes
af forbrugerne, af professionelle brugere uden for
industrielle miljøer eller af industrielle brugere alene.
"Slutanvendelse" er anvendelsen af en blanding som et
sidste trin før blandingens slutanvendelse, specielt før
blandingen (eller dens komponenter) udledes til
spildevandsstrømme eller til miljøet, inkluderes i en artikel
eller forbruges i en reaktionsproces under anvendelsen
(deriblandt også anvendelse som et mellemprodukt).
Omfatter ikke biocidholdige produkter.
Et klæbestof er et produkt, der kan samle materialer ved
at forbinde overflader (adhæsion), hvor bindingen
besidder passende intern styrke (kohæsion). Et
tætningsmiddel er et klæbemiddel, der påføres samlinger
for at udfylde sprækker, blokere mekanisk eller beskytte
mod eksempelvis luft og vand.
Produkter til almindelig anvendelse i hjemme-, skole- eller
kontormiljøer. Omfatter håndværkslim, universallim og
limstifter, lynlim, trælim, kontaktklæbestof, klæbespray …
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Klæbestoffer og tætningsmidler — bygge- og
anlægsarbejde (bortset fra cementbaserede
klæbestoffer)

Y

PC-ADH-2

Klæbestoffer og tætningsmidler — fodtøj og lædervarer

Y

PC-ADH-3

Klæbestoffer og tætningsmidler — papir- og
paprelaterede processer

Y

PC-ADH-4

Klæbestoffer og tætningsmidler — transportindustrien

Y

PC-ADH-5

Klæbestoffer og tætningsmidler — tømrer- og
snedkerarbejde (omfatter kit)

Y

PC-ADH-6

Klæbestoffer og tætningsmidler — samlebåndsprocesser

Y

PC-ADH-7

Flerkomponentklæbestoffer og -tætningsmidler

Y

PC-ADH-8

Andre klæbestoffer og tætningsmidler

Y

PC-ADH-OTH
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Klæbestoffer og tætningsmidler (fugemasse) til onsite- og
offsite-byggearbejde som f.eks. nye anlæg,
vedligeholdelse og renovering, eksempelvis klæbestoffer til
vægbeklædninger (herunder tapet) og gulve (herunder
tæpper, PVS og linoleum, parketgulv) samt
civilingeniørarbejde (broer, veje, jernbaner). For
cementbaserede klæbestoffer, se "Mørtel" under
"Byggevarer".
Specialiserede klæbestoffer og tætningsmidler til
lædervarer og fodtøj, f.eks. til såler/forsåling, lasting,
tåkapper, hælkapper, reparation og eftermarked osv.
Specialiserede klæbestoffer og tætningsmidler til
forarbejdning af papir, pap og relaterede produkter som
f.eks. emballage, etiketter, papir/pap-laminering,
bogbinding osv. Omfatter ikke papirklæbemidler til primær
anvendelse i husholdninger, se "Klæbestoffer og
tætningsmidler — anvendelse i husholdninger, på kontorer
eller i skoler".
Produkter, der indeholder højtydende strukturklæbestoffer
og -tætningsmidler, f.eks. til motorkøretøjer og
jernbanekøretøjer, skibe, fly og rumfartøjer.
Specialiserede klæbestoffer og tætningsmidler til inventarog møbelsnedkeri, herunder kit. Omfatter ikke trælim til
primær anvendelse i husholdninger, se "Klæbestoffer og
tætningsmidler — anvendelse i husholdninger, på kontorer
eller i skoler".
Klæbestoffer og tætningsmidler til samlebåndsprocesser,
f.eks. ved samling af elektroniske komponenter, medicinsk
udstyr, legetøj — bortset fra allerede dækkede kategorier
inden for f.eks. papir- og paprelaterede processer.
Produkter, der blandes umiddelbart inden anvendelse som
klæbestof eller tætningsmiddel.
Andre klæbestoffer og tætningsmidler, der ikke allerede er
dækket.
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Luftplejeprodukter

N

PC-AIR

Luftplejeprodukter til indendørs lokaler (kontinuerlig
funktion)

Y

PC-AIR-1

Luftplejeprodukter til indendørs lokaler (øjeblikkelig
virkning)
Luftplejeprodukter til sko

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Luftplejeprodukter til køretøjer

Y

PC-AIR-4

Lugtfjernere (omfatter ikke rum-lugtfjernere)

Y

PC-AIR-5

Røgelse

Y

PC-AIR-6

Y

PC-AIR-7

Tændstikker

Stearinlys — med og uden duft

Y

PC-AIR-8

Andre luftplejeprodukter

Y

PC-AIR-OTH

Produkter til dyr

N

PC-ANI

Fodertilsætningsstoffer og forblandet foder

Y

PC-ANI-1
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Luftplejeprodukter til duftgivning i eller deodorisering af
indendørs lokaler (f.eks. i private hjem, på kontorer...)
eller specifikke ting eller genstande (f.eks. sko, biler,
husholdningsapparater...). Omfatter røgelse, stearinlys og
tændstikker til at tænde med. Omfatter ikke biocidholdige
produkter.
Produkter til kontinuerlig duftgivning i eller deodorisering
af indendørs luft, herunder duftspredere (omfatter ikke
røgelse og duftlys).
Produkter til øjeblikkelig duftgivning i eller deodorisering af
indendørs luftmiljøer.

Gælder visse produkter, hvor det eneste formål er at
deodorisere indelukkede rum (f.eks. klædeskabe, skabe…),
husholdningsapparater (f.eks. køleskab, støvsuger…) eller
lignende (f.eks. skraldespande…). Omfatter ikke
deodoriserende produkter i PC-AIR, f.eks. til lokaler, sko
eller køretøjer. Gælder ikke produkter til deodorisering af
tekstiler eller tæpper, se "Duftfriskere/lugtfjernere til
tekstiler" eller tæpper og betræk, se "Lugtfjernere eller
duftfriskere til tæpper/betræk".

Andre luftplejeprodukter og lugtfjernere, der ikke allerede
er dækket.
Produkter til pasning af dyr, herunder
fodertilsætningsstoffer (omfatter ikke biocidholdige
produkter, veterinærlægemidler, foderstoffer,
foderblandinger, foder til kæledyr og foderlægemidler).
Produkter, der tilsættes foder eller vand til opfyldelse af en
specifik funktion. Omfatter ikke fødevarer og

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

[EuPCS v.3.0_DA] October 2021

4 (21)

foderprodukter.
Shampooer og conditioners til dyr

Y

PC-ANI-2

Andre produkter til dyr (omfatter ikke biocidholdige
produkter)
Kunstmaterialer (omfatter kemiske produkter til
dekorative formål)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Maling til kunstnere og hobbymalere

Y

PC-ART-1

Fingermaling

Y

PC-ART-2

Farveblyanter, kridt og pastelfarver

Y

PC-ART-3

Hjælpematerialer til kunstnere

Y

PC-ART-4

Modellermasse

Y

PC-ART-5

Kemiske produkter til dekorative formål

Y

PC-ART-6

Andre kunstmaterialer (omfatter kemiske produkter til
dekorative formål)
Rengørings-, pleje- og vedligeholdelsesprodukter
(bortset fra biocidholdige produkter)

Y

PC-ART-OTH

N

PC-CLN

Y

PC-CLN-1

Rengøringsmidler med slibeeffekt

Omfatter ikke biocidholdige produkter.

Omfatter maling og andre kunst- og håndværksmaterialer
til kunstneriske udtryk eller dekorative formål, herunder
hjælpematerialer. For klæbestoffer til kunst og håndværk,
se "Klæbestoffer og tætningsmidler — anvendelse i
husholdninger, på kontorer eller i skoler".
Maling til kunstneriske og kreative udtryk og til
farvning/dekorering af artikler (omfatter ikke
"fingermaling" og spraymaling til graffiti/gadekunst — se
"Spraymaling og -coating").
Maling, der anvendes til leg hos børn, og som påføres
direkte med fingrene.
Blandinger i fast/komprimeret form til
farvelægning/tegning ved kreative udtryk eller leg.
Kunstneres hjælpematerialer, herunder
bærestoffer/bindemidler (f.eks. olier),
opløsningsmidler/fortyndere, special effect-stoffer,
farvetonemedier, hurtigt- og langsomttørrende geler,
fiksativer og lakker.
Kreative modellerings-/skulpturmaterialer til voksne eller
børn, f.eks. ler (keramisk ler, polymer-ler osv.).
Omfatter kemiske produkter som f.eks. kunstig
sne/snefnug/rim, kunstige spindelvæv …
Andre kunstmaterialer og kemiske produkter til dekorative
formål, der ikke allerede er dækket
Hvad angår rensemidler, se "Rensemidler og
hjælpematerialer til vask og opvask (bortset fra
biocidholdige produkter)".
Produkter, der er beregnet til at rengøre overflader
gennem mekanisk handling, herunder f.eks. allround-
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rengøringsmidler, rengøringsmidler til køkkener, toiletter
eller badeværelser.
Universalrengøringsmidler, ikkeslibende

Y

PC-CLN-2

Blegemidler til rengøring eller vask (bortset fra
biocidholdige produkter)
Afkalkningsprodukter

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Produkter til afløbsrens

Y

PC-CLN-5

Rengøringsmidler til brændeovne og sodfjernere

Y

PC-CLN-6

Omfatter produkter til røgerier og skorstene.

Rengøringsprodukter til glas/vinduer/spejle (bortset fra
forruder)
Rengørings-/plejemidler til indendørs møbler (bortset
fra læder og betræk)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Rengøringsmidler til udendørs brug (dog ikke til sten,
beton og lignende overflader)

Y

PC-CLN-9

Rengøringsmidler til køkkenet og lignende (bortset fra
biocidholdige produkter)

N

PC-CLN10

Rengøringsmidler til køkkenområder

Y

PC-CLN-10.1

Rengøringsmidler til køkkenmaskiner og -udstyr

Y

PC-CLN-10.2

Hvad angår rengøringsmidler til forruder, se
"Rengøringsmidler til forruder/bilruder".
Produkter til rengøring og pleje af indendørs møbler af træ
og anden hård overflade. Omfatter
universalrengøringsmidler, trykluftsprays, polermidler,
balsamer ...
Produkter til rengøring og pleje af f.eks. havemøbler,
træterrasser og -gulve, plankeværk ... (bortset fra
biocidholdige produkter). Til rengøring af
udendørsbelægninger, stier ... se "Skarpe
rengøringsmidler til stenoverflader og lignende".
Bortset fra "Biocidholdige produkter", afkalkningsprodukter
(se "Afkalkningsprodukter") og rengøringsmidler med
slibeeffekt (se "Rengøringsmidler med slibeeffekt").
Produkter, herunder til rengøring af flere overflader,
affedtningsmidler og til rengøring af køkkenfliser.
Bortset fra afkalkningsprodukter, se
"Afkalkningsprodukter".

Rengørings-/plejemidler til kogeplader

Y

PC-CLN-10.3

Rengøringsmidler til ovne, grille og stegeriste

Y

PC-CLN-10.4

Andre rengøringsmidler til køkkenet og lignende

Y

Rengørings- og plejemidler til badeværelser og toiletter
(bortset fra biocidholdige produkter)

N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Bortset fra "Biocidholdige produkter", afkalkningsprodukter
(se "Afkalkningsprodukter") og rengøringsmidler med
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slibeeffekt (se "Rengøringsmidler med slibeeffekt").
Rengøringsmidler til badeværelser

Y

PC-CLN-11.1

Toiletrengøringsmidler

Y

PC-CLN-11.2

Produkter til flergangsskyl i toiletter

Y

PC-CLN-11.3

Andre rengørings- og plejemidler til badeværelser og
toiletter (bortset fra biocidholdige produkter)
Rengørings- og plejemidler til sten, fliser og fuger

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Rengørings- og plejemidler til sten og fliser —
regelmæssig brug

Y

PC-CLN-12.1

Kraftige rengøringsmidler til stenbelagte overflader og
lignende
Rengøringsmidler til fuger

Y

PC-CLN-12.2

Y

PC-CLN-12.3

Andre rengørings- og plejemidler til sten, fliser og fuger

Y

Produkter til rengøring, pleje og vedligeholdelse af gulve
(bortset fra sten- og flisebelagte gulve)
Rengøringsprodukter til gulve

N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Y

PC-CLN-13.1

Gulvplejeprodukter, f.eks. voks, emulsioner

Y

PC-CLN-13.2

Lakfjernere

Y

PC-CLN-13.3

Andre produkter til rengøring, pleje og vedligeholdelse
af gulve (bortset fra sten- og flisebelagte gulve)
Produkter til tæpper og betræk

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Rengøringsprodukter til tæpper/betræk

Y

PC-CLN-14.1

Herunder til rengøring af flere overflader og
badeværelsesfliser.
Bortset fra stoffer til flergangsskyl.
Produkter til flergangsskyl til brug i cisterner eller
toiletkummen.

Bortset fra biocidholdige produkter samt til brug i køkkenog badeværelsesområder.
Rengøringsmidler, der er beregnet til regelmæssig brug til
vedligeholdelse af sten- og flisebelagte overflader,
herunder gulve. Bortset fra produkter specifikt til køkken-,
toilet- og badeværelsesområder.
Produkter til kraftig rengøring af stenbelagte overflader og
lignende, herunder udendørsfortove, stier, gravsten ...
Produkter specifikt beregnet til rengøring af fuger.
Bortset fra biocidholdige produkter samt til brug i køkkenog badeværelsesområder.
Bortset fra produkter til sten- og flisebelagte gulve — se
"Rengørings- og plejemidler til sten, fliser og fuger".
Rengøringsmidler, der er beregnet til regelmæssig
vedligeholdelse af gulve, herunder doseringskapsler.
Bortset fra sten- og flisebelagte gulve, se "Rengørings- og
plejemidler til sten, fliser og fuger".
Bortset fra malingsfjernere — se "Malingsfjernere,
fortyndere og relaterede hjælpemidler".

Herunder rengøringsprodukter til tæpper og betræk.
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Lugtfjernere eller luftfriskere til tæpper/betræk

Y

PC-CLN-14.2

Andre produkter til tæpper og betræk

Y

Rengøringsmidler til specifikke personlige genstande

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Rengøringsmidler til synshjælpemidler

Y

PC-CLN-15.1

Rengøringsmidler til skærme til hjemmeelektronik

Y

PC-CLN-15.2

Rengøringsmidler til musikinstrumenter

Y

PC-CLN-15.3

Metalpoleringsmidler/pletfjernere

Y

PC-CLN-15.4

Andre rengøringsmidler til specifikke personlige
genstande
Rengørings- og plejemidler til tekstiler og læder
(herunder fodtøj)

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Læder — rengørings- og plejemidler

Y

PC-CLN-16.1

Fodtøj af tekstiler — rengøringsprodukter

Y

PC-CLN-16.2

Friskere/lugtfjernere til tekstiler

Y

PC-CLN-16.3

Produkter til tørrensning og lignende produkter

Y

PC-CLN-16.4

Imprægneringsprodukter til færdige tekstiler og
lædervarer

Y

PC-CLN-16.5
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Bortset fra duftfriskere til tekstiler — se
"Duftfriskere/lugtfjernere til tekstiler".

Bortset fra renseopløsninger til kontaktlinser.

Herunder rensning af smykker, sølvtøj og andre metaller
som f.eks. messing, kobber ...

Produkter til rengøring og pleje af tekstiler og lædervarer,
herunder fodtøj. Bortset fra betræk, se "Produkter til
tæpper og betræk"; bortset fra farvestoffer, se
"Farvemidler" eller "Pigmenter".
Produkter, der er beregnet til at rengøre eller blødgøre
lædervarer, f.eks. fodtøj, møbler og andre læderprodukter
med henblik på at bevare eller genskabe styrke, udseende
og fleksibilitet (bortset fra "Imprægneringsprodukter").
Rengøringsprodukter til fodtøj af tekstiler (bortset fra
læderfodtøj).
Bortset fra luftplejeprodukter til fodtøj, se
"Luftplejeprodukter til sko".
Produkter, der er beregnet til at rense tekstiler i ikkevandbaserede rensningsprocesser.
Produkter, der er beregnet til at gøre færdige tekstiler og
lædervarer vand- eller snavsafvisende. Omfatter ikke
imprægneringsprodukter, der anvendes ved industriel
forarbejdning af tekstiler eller læder — se
"Tekstilbehandlingsprodukter" eller
"Læderbehandlingsprodukter".

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

[EuPCS v.3.0_DA] October 2021

8 (21)

Udendørstekstiler — rengøringsprodukter

Y

PC-CLN-16.6

Produkter, der er beregnet til at rengøre markiser, telte,
presenninger, sejl ...
Bortset fra farvestoffer, se "Farvemidler".

Andre rengørings- og plejemidler til tekstiler og læder
(herunder til fodtøj)
Produkter til rengøring og pleje af køretøjer (alle typer)

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Produkter til udvendig rengøring — alle slags køretøjer

Y

PC-CLN-17.1

Produkter til udvendig pleje — alle slags køretøjer

Y

PC-CLN-17.2

Produkter til indvendig rengøring og pleje (bortset fra
luftplejeprodukter og produkter til betræk eller læder)

Y

PC-CLN-17.3

Rengøringsmidler til motorer

Y

PC-CLN-17.4

Rengøringsmidler til bremser

Y

PC-CLN-17.5

Produkter til rengøring af krom, fælge og andet metal —
alle slags køretøjer
Rengøringsmidler til forruder

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Vaskemiddel til forruder

Y

PC-CLN-17.8

Andre produkter til rengøring og pleje af køretøjer (alle
typer)
Andre produkter til rengøring, pleje og vedligeholdelse
(bortset fra biocidholdige produkter)
Farvestoffer

Y
Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Farvestoffer

Y

PC-COL-1

Omfatter slutanvendelsesprodukter beregnet til at give
farve, f.eks. til tekstiler, læder. For farvestoffer uden
slutanvendelser, f.eks. råmaterialer, se "F — Blandinger til
videre formulering".
Opløselige farvestoffer.

Pigmenter

Y

PC-COL-2

Uopløselige farvestoffer.

Herunder bilshampoo og andre produkter, der er beregnet
til at fjerne snavs og fedt fra bilens ydre.
Herunder lakker, polermidler, voks ...
Produkter til rengøring og pleje, der anvendes til at
rengøre indvendige overflader i køretøjer, f.eks. gummi,
vinyl, plastik. Hvad angår læderbetræk, se "Læder —
rengørings- og plejemidler". Hvad angår rengøringsmidler
til stof- og tekstilbetræk, se "Rengøringsprodukter til
tæpper/betræk".

Produkter, der er beregnet til at vaske forruder på
køretøjer ved direkte applicering.
Produkter, der tilføres køretøjer med henblik på rengøring
af forruden ved hjælp af vinduesviskerne.
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Byggevarer

N

PC-CON

Cement

Y

PC-CON-1

Beton

Y

PC-CON-2

Gips

Y

PC-CON-3

Mørtel

Y

PC-CON-4

Kemikalier til byggeri

Y

PC-CON-5
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Byggeprodukter omfatter produkter til indbygning i byggeog anlægsarbejder (bygnings- eller ingeniørarbejder) eller
dele af dem (bortset fra biocidholdige produkter).
Cement er et hydraulisk bindemiddel, dvs. et fint
uorganisk grundmateriale, der ved blanding med vand
danner en pasta, der sætter sig og hærdes ved hjælp af
hydreringsreaktioner og -processer, hvorefter det
fastholder sin styrke og stabilitet selv under vand.
Beton er et produkt, der dannes ved at blande cement,
sand, sten og vand (med eller uden anvendelse af
tilsætningsstoffer og tilsætninger), og som får sine
egenskaber gennem hydrering af cementen.
Gipsprodukter er primært baseret på kalciumsulfat og
omfatter gipsmørtel, afretningsmateriale til gulve og
fyldstoffer.
Mørtel er en generisk term, der omfatter murværks- og
reparationsmørtel, brændt gips og puds,
afretningsmateriale og cementbaserede klæbemidler (hvad
angår andre ikkecement-baserede klæbemidler, se
"Klæbestoffer og tætningsmidler — bygge- og
anlægsarbejde").
Kemikalier til byggeri omfatter produkter, der tilsættes til
eller på byggematerialer på byggepladsen: for at forbedre
bearbejdeligheden eller forstærke præstationen, f.eks.
tilsætningsstoffer og tilsætninger (polycarboxylat,
polykondensat-harpiks, celluloseæter, siloxaner,
biopolymerer ...) til beton og mørtel, for at opnå særlige
funktioner, f.eks. systemer baseret på modificeret
mineralmørtel (reparationsmørtel, puds, forseglings- og
bindeprodukter, f.eks. polymerdispersioner, epoxyharpiks,
polyurethaner ... ), for at beskytte byggematerialerne eller
den færdige struktur, der laves af dem, f.eks.
betonfrigørelsesstoffer, hydrofobe stoffer, reaktive
harpikser, flydende vandtætningsmembran, emulsioner
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baseret på modificeret bitumen til vandtætning ...

Andre byggevarer

Y

PC-CON-OTH

Vaske- og rengøringsmidler samt hjælpematerialer til
vask og opvask (bortset fra biocidholdige produkter)

N

PC-DET

Vaskemidler

N

PC-DET-1

Vaskemidler til håndvask

Y

PC-DET-1.1

Produkter, der indeholder sæbe og/eller andre
overfladeaktive stoffer til vaske- og rengøringsprocesser.
Vaske- og rengøringsmidler kan foreligge i en hvilken som
helst form (flydende, i pulver- eller pastaform eller i form
af stænger, blokke, støbte stykker, figurer osv.) og
markedsføres eller anvendes til husholdningsformål eller til
professionelle eller erhvervsmæssige formål.
Denne kategori omfatter produkter til vask og
konditionering af vasketøj i husholdninger (herunder i
møntvaskerier og almindelige vaskemaskiner) og
industrielle vaskemaskiner.
Et vaskemiddel specifikt til håndvask af vasketøj.

Vaskemidler — til husholdningsbrug

Y

PC-DET-1.2

Omfatter doseringskapsler.

Vaskemidler — professionel eller industriel brug

Y

PC-DET-1.3

Omfatter doseringskapsler.

Andre vaskemidler

Y

Andre hjælpemidler til vask og pleje (bortset fra
biocidholdige produkter)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Vaskemiddel-boostere og pletfjerningsmidler til brug
under vask

Y

PC-DET-2.1

Blødgøringsmidler

Y

PC-DET-2.2

Hjælpemidler til strygning

Y

PC-DET-2.3

Vaskestivelse

Y

PC-DET-2.4

Produkter til forbehandling/pletfjerning

Y

PC-DET-2.5

Bortset fra blegemidler til vask, se "Blegemidler til
rengøring eller vask (bortset fra biocidholdige produkter)";
bortset fra duftfriskere til tekstiler — se
"Duftfriskere/lugtfjernere til tekstiler".
Produkter, der er beregnet til brug under vask for at
forstærke rengøringsevnen under vaskeprocessen eller
fjerne pletter fra tekstiler.
Produkter, der er beregnet til at ændre følelsen af stoffer i
processer, som supplerer vaskningen af stofferne.

Produkter, der er beregnet til at behandle pletter før vask.
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Skyllemidler til vask (bortset fra biocidholdige
produkter)
Stoffer til pleje af vaskemaskiner

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Hvidvaskemidler eller optiske blegemidler

Y

PC-DET-2.8

Andre hjælpemidler til vask og pleje (bortset fra
biocidholdige produkter)
Opvaskemidler

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Opvaskemidler til automatisk opvask — til
husholdningsbrug
Opvaskemidler til automatisk opvask — til professionel
eller industriel brug

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Håndopvaskemidler

Y

PC-DET-3.3

Andre opvaskemidler

Y

Hjælpeprodukter til opvask og pleje

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Opvaskesalt

Y

PC-DET-4.1

Stoffer til pleje af opvaskemaskiner

Y

PC-DET-4.2

Glasbeskyttelsesmidler

Y

PC-DET-4.3

Skyllemidler til tallerkener

Y

PC-DET-4.4

Andre hjælpeprodukter til opvask og pleje

Y

E-væsker og blandinger til elektroniske cigaretter

N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

E-væsker til elektroniske cigaretter

Y

PC-ELQ-1

11 (21)

Gælder ikke produkter, der kun anvendes til lugtfjernelse,
se "Lugtfjernere".
Hvidvaskemidler eller optiske blegemidler er
fluorescerende hvidvaskemidler, der reflekterer solens
ultraviolette stråler som hvidt, gennemsigtigt lys, hvilket
giver tøjet et hvidt skær.

Omfatter enhedsdoser.

Produkter, der primært er til brug i f.eks.
erhvervsmæssige miljøer som restauranter, institutioner
...
Vaskemidler beregnet til at vaske tallerkener op i hånden.

Omfatter antikorrosive produkter. Gælder ikke produkter,
der kun er beregnet til lugtfjernelse, se "Lugtfjernere".
Produkter beregnet til forbedring af skylning og
forebyggelse af filmdannelse på tallerkenerne.

E-væsker til elektroniske cigaretter er blandinger, der
leveres til slutbrugeren som brugsklare produkter til
dampning.
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Blandinger til e-væsker

Y

PC-ELQ-2

Gødningsstoffer og gødningsprodukter

N

PC-FER

Gødningsstoffer

Y

PC-FER-1

Kalkningsmiddel

Y

PC-FER-2

Jordforbedringsmidler og vækstmedier

Y

PC-FER-3

Vækstmedier

Y

PC-FER-4

Agronomiske additiver

Y

PC-FER-5

Biostimulanter til planter

Y

PC-FER-6

12 (21)

Blandinger til e-væsker leveres som en del af såkaldte
blandingssæt, hvor brugeren er ansvarlig for at klargøre
den endelige e-væske baseret på leverandørens specifikke
instruktioner. Disse blandinger er ikke beregnet til brug i
elektroniske cigaretter som sådan.
Produkter, der anvendes eller er beregnet til anvendelse,
enten alene eller blandet med et andet materiale, på
planter eller deres rhizosfære med henblik på at bibringe
planterne næring eller forbedre deres næringseffekt.
Bortset fra "Produkter til genopretning af jord" anvendt til
forurenede områder.
Produkter, der primært anvendes til at give næring til
planter. Omfatter blandede gødningsstoffer, f.eks., med
hæmmende eller chelaterende stoffer.
Produkter, der er beregnet til genopretning af jordens
surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider,
karbonater eller silikater af næringsstofferne kalcium (Ca)
eller magnesium (Mg).
Produkter, der er beregnet til at tilføjes til jorden med
henblik på at vedligeholde, forbedre eller beskytte jordens
fysiske eller kemiske egenskaber, struktur eller biologiske
aktivitet.
Et vækstmateriale skal være et materiale, der ikke er jord,
og som er beregnet til brug som substrat til rodudvikling.
Produkter, der er beregnet til at tilsættes et produkt, der
giver planter næring, med henblik på at forbedre mønstret
for produktets frigivelse af næringsstoffer.
Produkter, der stimulerer plantenæringsprocesser
uafhængigt af produktets næringsindhold, og som alene
har til formål at forbedre en eller flere af følgende
karakteristika for planten: (a) effekten af brug af
næringsstoffer, (b) tolerance over for abiotisk stress eller
(c) karakteristisk træk for afgrødekvaliteten.
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Kombination af gødningsstoffer og gødningsprodukter

Y

PC-FER-7

Omfatter produkter indeholdende en kombination af
forskellige kategorier af gødningsstoffer og
gødningsprodukter. Gælder ikke produkter, hvor det
primære formål er at tilføre næring, se "Gødningsstoffer".
Omfatter brændstoffer til køretøjer og maskiner, lampeolie
(f.eks. til dekorationslamper), grilloptændingsvæsker og
lampeolier til bærbart udstyr (f.eks. til udendørs
madlavning).

Brændstoffer (og brændstofadditiver)

N

PC-FUE

Brændstoffer til køretøjer og maskiner

Y

PC-FUE-1

Lampeolier

Y

PC-FUE-2

Omfatter lampeolier med og uden duft.

Grilloptændingsvæsker

Y

PC-FUE-3

Optændingsvæsker til f.eks. kulgriller.

Brændstoffer til friluftsbrændere

Y

PC-FUE-4

Brændstofadditiver og brændstofkomponenter

Y

PC-FUE-5

Brændstoffer til bærbart udstyr til opvarmning,
madlavning og oplysning, f.eks. friluftsbrændere og
lanterner (bortset fra lampeolier).
Produkter, der tilsættes brændstoffer for at give eller
forstærke ønskelige egenskaber eller undertrykke
uønskede egenskaber. Bortset fra varmetransporterende
væsker, se "Varmetransporterende væsker".

Andre brændsler

Y

PC-FUE-OTH

Blæk, tonere og relaterede printmaterialer

N

PC-INK

Skrive- og tegneblæk

Y

PC-INK-1

Blæk og tonere til hjemme- og kontorprintere

Y

PC-INK-2

Blæk, tonere og relaterede klargøringsprodukter til
kommercielle printere
Kemikalier til trykkerier

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Rettevæsker

Y

PC-INK-5

Andre blæk, tonere og relaterede printmaterialer

Y

PC-INK-OTH

Bortset fra tatoveringsfarver, se "Tatoveringsfarver".
Blæk til brug ved skrivning eller tegning i hånden, f.eks.
med kuglepen eller børste osv. Omfatter blæk til
stempelpuder.
Blæk og tonere til udskrivning i hjemme- og kontormiljøer.
Produkter til industrielle eller erhvervsmæssige
printprocesser (flexografi, litografi, skærmprint osv.).
Kemikalier til trykkerier, bortset fra blæk, f.eks.
fugtevand, gummidugsafvaskning osv.
Væsker, der anvendes til at dække permanent blæk, så
korrektioner kan foretages.
Andre blæk, tonere og relaterede printmaterialer, der ikke
allerede er dækket.
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Medicinsk udstyr

N

PC-MED

Medicinsk udstyr til rengøring eller desinfektion

Y

PC-MED-1

Andet medicinsk udstyr

Y

PC-MED-OTH

Malinger og belægninger (og relaterede hjælpemidler)

N

PC-PNT

Spraymaling og belægninger

Y

PC-PNT-1

Maling/belægninger — til dekoration

Y

PC-PNT-2

Maling/belægninger — beskyttende og funktionelle

Y

PC-PNT-3

Belægninger til fartøjer (bortset fra
antifoulingprodukter)

Y

PC-PNT-4

Belægninger til brug i bil- og flyindustrien

Y

PC-PNT-5

Fabrikspåførte belægninger (bortset fra allerede
dækkede kategorier)

Y

PC-PNT-6
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Medicinsk udstyr som defineret i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 2017/745 om medicinsk udstyr.
Produkter, der anvendes til rengøring, desinfektion eller
sterilisering af medicinsk udstyr (bortset fra biocidholdige
produkter eller rengøringsprodukter).
Andet medicinsk udstyr.
Produkter i væske-, pasta- eller pulverform, som ved
anvendelse på et substrat danner en (klar eller
uigennemsigtig) tør film, der har beskyttende, dekorative
og/eller andre specifikke tekniske egenskaber. Bortset fra
kemikalier til klargøring eller beskyttelse af
byggematerialer, se "Kemikalier til byggeri".
Maling og belægninger leveret som brugsklare spraydåser
til spraypåføring.
Maling/belægninger (herunder tonere til decoblandingssystemer) til dekorativ arkitektur-relateret brug,
f.eks. til indendørs- og udendørsfacader på bygninger og
anlæg. Omfatter lakker og bejdse.
Beskyttende belægninger, der er karakteriseret som
"maling" (f.eks. antikorrosive, brandhæmmende osv.) og
maling til specifikke funktionelle formål (f.eks. tank-/rørbeklædning, vejmarkering, antigraffiti osv.). Bortset fra
kemikalier til klargøring eller beskyttelse af
byggematerialer — se "Kemikalier til byggeri".
Belægninger til beskyttelse/overfladebehandling af alle
fartøjer. Bortset fra antifoulingprodukter, se
"Antifoulingprodukter".
Belægninger til køretøjer og fly (eller dele dertil). Omfatter
OEM (originalt udstyr fra fremstilleren), dvs. fabrikspåførte
belægninger, maling, hærdere og fortyndere til reparation
og reparationslakering osv.
Belægninger påført i et produktionsmiljø, f.eks. til elektrisk
udstyr og andre metalvarer, møbler, metalemballage osv.
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Malingsfjernere, fortyndere og relaterede hjælpemidler

Y

PC-PNT-7

Andre malinger og belægningsmaterialer

Y

PC-PNT-OTH

Pyrotekniske artikler

Y

PC-PYR

Tatovørblæk

Y

PC-TAT

Produkter til kemiske eller tekniske processer

N

PC-TEC

Adsorptionsmidler

Y

PC-TEC-1

Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter

Y

PC-TEC-2

Tørremidler

Y

PC-TEC-3

Elektrolytter til batterier

Y

PC-TEC-4

Ildslukningsapparater

Y

PC-TEC-5

Duftstoffer

Y

PC-TEC-6

Varmetransporterende væske

Y

PC-TEC-7

Hydrauliske væsker, herunder bremse- og
transmissionsvæsker
Mellemprodukter

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

15 (21)

Bortset fra allerede dækkede kategorier til "Maling og
belægninger (og relaterede hjælpemidler)".
Kemikalier til fjernelse/fortynding af maling, slibemidler,
rengøring af pensler osv.
Andre maling og belægningsmaterialer, der ikke allerede
er dækket.
Produkter, der er beregnet til at frembringe en effekt ved
varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf
ved hjælp af exoterme, ikke-detonerende kemiske
reaktioner, der holder sig selv i gang.
Omfatter permanent tatovørblæk til kunstneriske eller
øvrige formål.
Denne kategori omfatter produkter til slutanvendelse. Den
gælder ikke produkter uden slutanvendelser, f.eks.
råmaterialer, se "F — Blandinger til videre formulering".
Adsorptionsmidler anvendt i forskellige brancher til
forskellige formål.
Frostbeskyttelsesmidler er beregnet til at reducere
overfladers frysepunkt. Afisningsprodukter reducerer
overfladers frysepunkt med henblik på at fjerne is.
Produkter, der primært anvendes til at opsamle fugt.
Omfatter silicagel.
Blandinger (væsker eller pasta) beregnet som elektrolyt i
batterier.
Produkter indeholdende brandslukningskemikalier (f.eks.
skum) til hjælp ved bekæmpelse af små brande.
Omfatter duftstofblandinger kun til slutanvendelse.

Et stof, der fremstilles til og forbruges i eller anvendes til
kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet
stof (REACH, artikel 3, stk. 15).
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Produkter til behandling af læder (bortset fra
farvestoffer og pigmenter)

Y

PC-TEC-10

Smøremidler, fedt og løsnemidler

Y

PC-TEC-11

Produkter til overfladebehandling af metal

Y

PC-TEC-12

Væsker til metalbearbejdning

Y

PC-TEC-13

Produkter til behandling af papir og karton (bortset fra
farvestoffer)

Y

PC-TEC-14

Fotokemikalier

Y

PC-TEC-15

Polymere kemiske produkter og blandinger

Y

PC-TEC-16

Tekniske hjælpestoffer

Y

PC-TEC-17

Produkter til minedrift eller olie- og gasefterforskning

Y

PC-TEC-18

Reagenser og laboratoriekemikalier

Y

PC-TEC-19

Produkter til genopretning af jord

Y

PC-TEC-20

Solvenser og ekstraktionsmidler

Y

PC-TEC-21

16 (21)

Produkter, der anvendes opstrøms til industriel
forarbejdning af læder, herunder relevante
imprægneringsprodukter. Hvad angår farvestoffer og
pigmenter, se "Farvestoffer". 'Hvad angår andre
imprægneringsprodukter til færdige lædervarer, se
"Imprægneringsprodukter til færdige tekstiler og
lædervarer".
Dette omfatter produkter, der indeholder stoffer, som
bindes permanent til metaloverfladen. F.eks. produkter til
galvanisering og elektroplettering.
Denne kategori omfatter f.eks. blegemidler, produkter til
efterbehandling og imprægnering samt andre tekniske
hjælpestoffer. Hvad angår farvestoffer, se "Farvestoffer".
Produkter til kemisk behandling af lysfølsomme materialer.
Denne kategori omfatter tekniske hjælpestoffer, der
anvendes i forskellige brancher (medmindre andet er
specificeret i underkategorier af "PC-TEC", f.eks. produkter
til behandling af papir og karton, produkter til behandling
af læder ...). Produkterne omfatter pH-regulerende midler,
flokkuleringsmidler, fældningsmidler,
neutraliseringsmidler, katalysatorer, emulgatorer,
opløsningsmidler, dispersionsmidler ...
Bortset fra produkter til produktion, dvs. råmaterialer.
Reagenser og laboratoriekemikalier omfatter produkter af
tilstrækkelig renhed til brug i f.eks. kemiske analyser,
kemiske reaktioner.
Produkter f.eks. til genopretning af forurenet jord. Bortset
fra "Gødningsstoffer eller gødningsprodukter".
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Blandinger af overfladeaktive stoffer til industrielle
anvendelser
Produkter til behandling af tekstiler (bortset fra
farvestoffer og pigmenter)

Y

PC-TEC-22

Y

PC-TEC-23

Produkter til svejsning og lodning, flusmidler

Y

PC-TEC-24

Legeringer

Y

PC-TEC-25

Produkter til formpresning, støbning, stivt og bøjeligt
skum, herunder harpiksblandinger (bortset fra
klæbemidler, byggematerialer, maling og
overfladebelægninger)
Produkter til harpikspolymerisation og skum (herunder
hærdere, hærdningsmidler, tværbindinger)
Andre produkter til kemiske eller tekniske processer

Y

PC-TEC-26

Y

PC-TEC-27

Y

PC-TEC-OTH

Kemiske produkter — ikke-kategoriserede

Y

PC-UNC

Biocider og plantebeskyttelsesmidler

N

PP

Biocidholdige produkter

N

PP-BIO

Biocidholdige produkter til hygiejne for mennesker

Y

PP-BIO-1

Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende
midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på

Y

PP-BIO-2
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Produkter, der anvendes opstrøms til industriel
forarbejdning af tekstiler, herunder
imprægneringsprodukter. Hvad angår farvestoffer og
pigmenter, se "Farvestoffer". Hvad angår
imprægneringsprodukter til færdige tekstiler, se
"Imprægneringsprodukter til færdige tekstiler og
lædervarer".
Bortset fra "Produkter til overfladebehandling af metal" og
"Metalforarbejdningsvæsker".

Andre produkter til kemiske eller tekniske processer, der
ikke allerede er dækket.
Kemiske produkter, hvor der ikke eksisterer nogen egnet
kategori for beregnet anvendelse på tredje niveau i
systemet.
Biocidholdige produkttyper som nævnt i artikel 2, stk. 1, i
forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr.
528/2012.
PT1 — Biocidholdige produkter, der anvendes til hygiejne
for mennesker, og som anvendes på eller i berøring med
hud eller hovedbund med det primære formål at
desinficere huden eller hovedbunden.
PT2 — Biocidholdige produkter til desinficering af
overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kommer
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mennesker eller dyr

Biocidholdige produkter til veterinærhygiejnisk brug

Y

PP-BIO-3

Biocidholdige produkter til fødevare- og foderområder

Y

PP-BIO-4

Biocidholdige produkter til drikkevand

Y

PP-BIO-5

Biocidholdige produkter til konservering af produkter
under opbevaring

Y

PP-BIO-6

Konserveringsmidler til overfladefilm

Y

PP-BIO-7

Træbeskyttelsesmidler

Y

PP-BIO-8

Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og
polymeriserede materialer

Y

PP-BIO-9

18 (21)

i direkte berøring med fødevarer eller foderstoffer.
Anvendelsesområder omfatter bl.a. svømmebassiner,
akvarier, badevand og andre typer vand,
airconditionsystemer samt vægge og gulve i private,
offentlige og industrielle områder og i andre områder med
erhvervsmæssige aktiviteter.
PT3 — Biocidholdige produkter til veterinærhygiejnisk brug
såsom desinfektionsmidler, desinficerende sæber,
hygiejneprodukter til mund eller krop eller med en
antimikrobiel funktion.
PT4 — Biocidholdige produkter til desinficering af udstyr,
beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i
forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller
indtagelse af fødevarer eller foderstoffer (herunder
drikkevand) til mennesker og dyr.
PT5 — Biocidholdige produkter til desinficering af
drikkevand til både mennesker og dyr.
PT6 — Biocidholdige produkter til konservering af
industriprodukter, bortset fra fødevarer, foder, kosmetik
eller lægemidler eller medicinsk udstyr ved at bremse
mikrobiel nedbrydning for at sikre holdbarhed.
PT7 — Biocidholdige produkter til konservering af
overfladefilm eller belægninger ved at bremse mikrobiel
nedbrydning eller algevækst for at beskytte de oprindelige
overfladeegenskaber ved materialer eller genstande, som
f.eks. maling, plast, tætningsmidler, klæbestoffer til væg
eller mur, bindemidler, tapet og kunstværker.
PT8 — Biocidholdige produkter til beskyttelse af træ fra og
på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe
organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder
insekter.
PT9 — Biocidholdige produkter til beskyttelse af
fibermaterialer eller polymeriserede materialer såsom
læder, gummi eller papir eller tekstilvarer ved at bremse
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mikrobiologisk nedbrydning.
Midler til beskyttelse af byggematerialer

Y

PP-BIO-10

Konserveringsmidler til væske i køle- og
behandlingssystemer

Y

PP-BIO-11

Midler mod slim

Y

PP-BIO-12

Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved
bearbejdning eller skæring

Y

PP-BIO-13

Rodenticider (bortset fra til plantebeskyttelse)

Y

PP-BIO-14

Fuglebekæmpelsesmidler

Y

PP-BIO-15

Molluscicider, vermicider og produkter til bekæmpelse af
andre hvirvelløse dyr (bortset fra produkter til
plantebeskyttelse)

Y

PP-BIO-16

Fiskebekæmpelsesmidler

Y

PP-BIO-17

Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af
andre leddyr (bortset fra ækvivalente produkter, når de
bruges som pesticider)
Afskræknings- og tiltrækningsmidler

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

PT10 — Biocidholdige produkter til beskyttelse af
murværk, kompositmaterialer og andre byggematerialer
bortset fra træ ved at hindre mikrobiologiske angreb eller
algeangreb.
PT11 — Biocidholdige produkter til konservering af vand
eller andre væsker, der anvendes i køle- og
behandlingssystemer, ved at bekæmpe skadelige
organismer såsom mikrober, alger og muslinger.
PT12 — Biocidholdige produkter til forebyggelse eller
bekæmpelse af slimdannelse på materialer, udstyr og
konstruktioner, der anvendes i industriprocesser, f.eks. på
træ- og papirmasse og i porøse sandlag i olieudvinding.
PT13 — Biocidholdige produkter til bremsning af mikrobiel
nedbrydning i væsker, der anvendes ved bearbejdning af
eller skæring i metal, glas eller andre materialer.
PT14 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af mus,
rotter eller andre gnavere på anden vis end ved
afskrækkelse eller tiltrækning.
PT15 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af fugle på
anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.
PT16 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af bløddyr,
orme og hvirvelløse dyr, som ikke er omfattet af andre
produkttyper, på anden vis end ved afskrækkelse eller
tiltrækning.
PT17 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af fisk på
anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.
PT18 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af leddyr
(f.eks. insekter, spindlere og krebsdyr) på anden vis end
ved afskrækkelse eller tiltrækning.
PT19 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af
skadelige organismer (hvirvelløse dyr som f.eks. lopper,
hvirveldyr som f.eks. fugle, fisk, gnavere) ved
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afskrækkelse eller tiltrækning.
Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr

Y

PP-BIO-20

PT20 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af andre
hvirveldyr end dem, som allerede er omfattet af denne
hovedgruppes andre produkttyper, på anden vis end ved
afskrækkelse eller tiltrækning.
PT21 — Biocidholdige produkter til bekæmpelse af vækst
og aflejring af skadegørere (mikrober og højere planteeller dyrearter) på skibe, akvakulturudstyr eller andre
konstruktioner, der anvendes i vand.
PT22 — Biocidholdige produkter til desinficering og
præservering af lig eller dyrekroppe eller dele heraf.
Plantebeskyttelsesmidler som beskrevet i artikel 2 i
forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler.
Produkter til bekæmpelse af mider.

Antifoulingmidler

Y

PP-BIO-21

Balsamerings- og præserveringsvæsker

Y

PP-BIO-22

Plantebeskyttelsesmidler (bortset fra biocidholdige
produkter)

N

PP-PRD

Acaricider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-1

Lokkemidler (bortset fra semiokemikalier)

Y

PP-PRD-2

Baktericider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-3

Biopesticider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-4

Fungicider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-5

Biopesticider omfatter derivater af naturlige materialer
som dyr, planter og visse mineraler; de kan også omfatte
bakterier, svampe eller skimmelsvampe og vira og
"basisstoffer".
Produkter til bekæmpelse af plantesvampe.

Herbicider til plantebeskyttelse, herunder
afsvidningsmidler og mosdræbere
Insekticider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-6

Produkter til bekæmpelse af uønskede planter.

Y

PP-PRD-7

Produkter til bekæmpelse af insekter.

Molluscicider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-8

Produkter til bekæmpelse af snegle og skovsnegle.

Nematicider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-9

Produkter til bekæmpelse af nematoder.

Plantevækstreguleringsmidler

Y

PP-PRD-10

Produkter, der generelt anvendes sammen med fælder i
forbindelse med overvågning af afgrøder.
Produkter til bekæmpelse af bakterier på planter.

Et plantevækstreguleringsmiddel er et organisk stof, enten
naturligt eller syntetisk, der ændrer eller styrer en eller
flere specifikke fysiologiske processer i en plante. Hvis
stoffet produceres inde i planten, kaldes det et
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plantehormon.
Afskrækningsmidler til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-11

Rodenticider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-12

Semiokemikalier

Y

PP-PRD-13

Produkter til sterilisering af jord

Y

PP-PRD-14

Talpicider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-15

Viricider til plantebeskyttelse

Y

PP-PRD-16

Andre plantebeskyttelsesmidler og relaterede blandinger

Y

PP-PRD-OTH

Produkter til at afskrække insekter eller andre skadedyr
fra at slå sig ned på eller i nærheden af planteoverfladen.
Produkter til bekæmpelse af gnavere, herunder rotter,
mus, egern, skovmurmeldyr, jordegern, pindsvin,
bæverrotter og bævere.
Naturlige eller syntetiske feromoner til enten at tiltrække
insekter i overvågningsøjemed og som indikation af,
hvornår der skal sprøjtes, eller til at forstyrre deres
adfærd.
Produkter, der midlertidigt eller permanent forebygger
vækst af alle planter og dyr.
Produkter til bekæmpelse af muldvarpe.
Produkter, der specifikt anvendes til bekæmpelse af
plantevira som krøllesyge og mosaiksyge.
A Andre plantebeskyttelsesmidler, som ikke allerede er
omfattet, og blandinger til plantebeskyttelsesmidler,
herunder adjuvanser.
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