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Document European product categorisation system (EuPCS) v3.0
Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Kategória neve

Választható

Kód

Keverékek további keverékek összeállításához

Y

F

Termékek

N

P

Vegyipari termékek (a biocid termékek kivételével)

N

PC

Ragasztó- és tömítőanyagok

N

PC-ADH

Leírás
Idetartoznak azok a keverékek („eredeti keverékek”),
amelyeket ipari környezetben a készítők más
keverékekben kívánnak felhasználni, azaz olyan
keverékek, amelyeknek nincs tervezett meghatározott
célra történő felhasználásuk. A tervezett meghatározott
célra történő felhasználással rendelkező „végső keverékek”
(azaz további keverékekben nem használandó keverékek)
a „P – Termékek” kategóriában szerepelnek.
Meghatározott célra történő felhasználásra szánt termékek
(„végső keverék”), amelyeket fogyasztók, ipari
környezeten kívüli foglalkozásszerű felhasználók vagy
kizárólag ipari felhasználók használnak fel. A
meghatározott célra történő felhasználás a keverék azon
felhasználását jelenti, amelyre utolsó lépésként kerül sor,
mielőtt a keverék az életciklusa végéhez érne, azaz mielőtt
a keverék (vagy bármely összetevője) kibocsátásra
kerülne a hulladékáramba vagy a környezetbe, árucikké
dolgoznák fel, vagy elhasználódna valamilyen felhasználás
közbeni reakciós folyamatban (ideértve az intermedierként
való felhasználást is).
Egyetlen biocid termék sem tartozik ide.
A ragasztóanyag olyan termék, amely felületi kötéssel
(tapadással) képes összekötni az anyagokat, és a kötés
megfelelő belső szilárdsággal (kohézióval) rendelkezik. A
tömítőanyag olyan, az illesztéseknél használt
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ragasztóanyag, amelynek célja a hézagok feltöltése
például a levegőtől és a víztől való mechanikus blokkolás
vagy védelem érdekében.
Ragasztó- és tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy
iskolai felhasználás

Y

PC-ADH-1

Ragasztó- és tömítőanyagok – építési és építőipari
munkák (a cementalapú ragasztóanyagok
kivételével)

Y

PC-ADH-2

Ragasztó- és tömítőanyagok – lábbelik és bőripari
termékek

Y

PC-ADH-3

Ragasztó- és tömítőanyagok – papírral és kartonnal
kapcsolatos eljárások

Y

PC-ADH-4

Ragasztó- és tömítőanyagok – szállítási ágazat

Y

PC-ADH-5

Ragasztó- és tömítőanyagok – famegmunkálás és
ácsmunkák (beleértve a gittet is)

Y

PC-ADH-6

Otthoni, iskolai vagy irodai környezetben történő általános
használatra szánt termékek. Idetartoznak a kézműves
enyvek, a többcélú enyvek és a ragasztópálcák, az instant
enyvek, a faenyvek, a kontaktragasztók, a ragasztósprayk stb.
Ragasztó- és tömítőanyagok (réstöltők) helyszíni és külső
építési munkákhoz, például új munkákhoz,
karbantartáshoz és felújításhoz, például a falburkolatokhoz
(beleértve a tapétát) és padlóburkolatokhoz (beleértve a
szőnyeget, PVC-t és linóleumot, valamint a parkettát),
valamint a magas- és mélyépítési munkákhoz (hidak,
autópályák, vasutak) használt ragasztók. A cementalapú
ragasztóanyagok tekintetében lásd: „Habarcsok” az
„Építési termékek” kategóriában.
Speciális ragasztó- és tömítőanyagok bőripari termékekhez
és lábbelikhez, például talpaláshoz, kaptafára húzáshoz,
orrmerevítéshez, kéregkészítéshez, utópiaci javításhoz stb.
Speciális ragasztó- és tömítőanyagok, amelyeket papír,
karton és kapcsolódó termékek feldolgozására szánnak,
például csomagolás, címkézés, papír kartonra laminálása,
könyvkötés stb. esetében. Nem tartoznak ide az
elsősorban otthoni használatra szánt papírragasztók, lásd:
„Ragasztó- és tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy
iskolai felhasználás”.
Nagy teljesítményű szerkezeti ragasztó- és
tömítőanyagokat tartalmazó termékek, például motoros és
vasúti járművekhez, vízi járművekhez, légi járművekhez és
űrjárművekhez.
Speciális ragasztó- és tömítőanyagok szekrénygyártáshoz
és bútorgyártáshoz, beleértve a gittet is. Nem tartoznak
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Ragasztó- és tömítőanyagok – összeszerelési
eljárások

Y

PC-ADH-7

Többkomponensű ragasztó- és tömítőanyagok

Y

PC-ADH-8

Egyéb ragasztó- és tömítőanyagok

Y

PC-ADH-OTH

Légápolási termékek

N

PC-AIR

Beltéri helyiségekben használt légápolási termékek
(folyamatos hatás)

Y

PC-AIR-1

Beltéri helyiségekben használt légápolási termékek
(azonnali hatás)
Légápolási termékek cipőkhöz

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Légápolási termékek autókhoz

Y

PC-AIR-4

Környezeti szagtalanítók (a helyiségszagtalanítók
kivételével)

Y

PC-AIR-5
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ide az elsősorban otthoni használatra szánt faenyvek, lásd:
„Ragasztó- és tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy
iskolai felhasználás”.
Ragasztó- és tömítőanyagok, amelyeket például
elektronikai alkatrészek, orvosi alkalmazások és játékok
összeszereléséhez használnak – kivéve a már lefedett
kategóriákat, például a papírral és kartonnal kapcsolatos
eljárások esetében.
Ragasztó- vagy tömítőanyagként való azonnali
felhasználásra keverendő termékek.
Egyéb, még nem lefedett ragasztó- és tömítőanyagok.
A beltéri helyiségek (otthonok, irodák stb.) vagy
meghatározott tárgyak (cipők, autók, háztartási
készülékek stb.) illatosítására vagy szagtalanítására
szolgáló légápolási termékek. Idetartoznak a füstölők, a
gyertyák és a meggyújtásukra használt gyufa. Nem
tartoznak ide a biocid termékek.
A beltéri levegő folyamatos illatosítására vagy
szagtalanítására szolgáló termékek, beleértve a
légtérillatosító termékeket is (a füstölők és az illatosított
gyertyák kivételével).
A beltéri levegő azonnali illatosítására vagy
szagtalanítására szolgáló termékek.

Egyes olyan termékek, amelyek egyetlen rendeltetése zárt
terek (ruhásszekrények, konyhai szekrények stb.),
háztartási készülékek (hűtőszekrények, porszívók stb.)
vagy tárgyak (szemétgyűjtők stb.) szagtalanítása. Nem
tartoznak ide a PC-AIR kód alá tartozó, például helyiségek,
cipők vagy járművek esetében használt szagtalanító
termékek. Nem tartoznak ide a textiltermékek vagy
szőnyegek szagtalanítására használt termékek (lásd:
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„Textilfrissítők/-szagtalanítók”) és a szőnyegek és kárpitok
szagtalanítására használt termékek (lásd:
„Szőnyeghez/kárpithoz használt szagtalanítók vagy
frissítők”).
Füstölők

Y

PC-AIR-6

Gyertyák – illatosított és nem illatosított

Y

PC-AIR-7

Gyufa

Y

PC-AIR-8

Egyéb légápolási termékek

Y

PC-AIR-OTH

Állatoknak szánt termékek

N

PC-ANI

Takarmány-adalékanyagok és előkeverékek

Y

PC-ANI-1

Állati samponok és kondicionálók

Y

PC-ANI-2

Állatoknak szánt egyéb termékek (a biocid termékek
kivételével)
Művészeti anyagok (beleértve a díszítési célokra
használt vegyipari termékeket)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Művész-, kézműves és hobbifestékek

Y

PC-ART-1

Ujjfestékek

Y

PC-ART-2

Egyéb, még nem lefedett légápolási termékek és
környezeti szagtalanítók.
Állatápolási termékek, beleértve az állati takarmányadalékanyagokat (kivéve a biocid termékeket, az
állatgyógyászati készítményeket, a takarmányalapanyagokat, az összetett takarmányokat, a
kedvtelésből tartott állatok eledelét és a gyógyszeres
takarmányt).
Olyan termékek, amelyeket egy meghatározott funkció
ellátása érdekében szándékosan adnak a takarmányhoz
vagy vízhez. Nem tartoznak ide az élelmiszer- és
takarmánytermékek.
Nem tartoznak ide a biocid termékek.

Idetartoznak a művészi kifejezés vagy díszítés céljára
használt festékek, illetve egyéb művészeti és kézműves
anyagok, beleértve a segédanyagokat. A művészeti és
kézműves ragasztók tekintetében lásd: „Ragasztó- és
tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy iskolai
felhasználás”.
A művészi és kreatív kifejezésre, valamint az árucikkek
színezésére/díszítésére szolgáló festékek (az „Ujjfestékek”
és a graffiti/utcaművészeti szórófestékek kivételével –
lásd: „Aeroszol festékek és bevonatok”).
Gyermekek által játékhoz használt festékek, amelyeket
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közvetlenül az ujjak segítségével visznek fel.
Zsírkréta, kréta és pasztellkréta

Y

PC-ART-3

Szilárd/sűrített formájú keverékek színezéshez/rajzoláshoz
kreatív kifejezés vagy játék céljából.
Művészi célú segédanyagok, beleértve a
hordozókat/vivőanyagokat (például olajokat),
oldószereket/hígítókat, különleges hatású anyagokat,
színezőközegeket, gyors és lassú száradású géleket,
fixálószereket és lakkokat.
Kreatív modellező/szobrászanyagok felnőttek vagy
gyermekek számára, például agyag (kerámia, polimer
stb.).
Idetartoznak az olyan vegyipari termékek, mint például a
mesterséges hó/hópehely/fagy, mesterséges pókhálók stb.
Még nem lefedett, díszítési célra használt egyéb művészeti
anyagok és vegyipari termékek.
A mosó- és tisztítószerekkel kapcsolatban lásd: „Mosó- és
tisztítószerek és segédanyagok ruhamosáshoz és
mosogatáshoz (a biocid termékek kivételével)”.
Felületek mechanikai beavatkozással történő tisztítására
szánt termékek, beleértve például az általános vagy
többfunkciós tisztítószereket és a konyhai, WC- vagy
fürdőszobai tisztítószereket.

Segédanyagok művészek számára

Y

PC-ART-4

Modellező anyagok

Y

PC-ART-5

Díszítési célra használt vegyipari termékek

Y

PC-ART-6

Egyéb művészeti anyagok (beleértve a díszítési
célokra használt vegyipari termékeket)
Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a biocid
termékek kivételével)

Y

PC-ART-OTH

N

PC-CLN

Koptató hatású tisztítószerek

Y

PC-CLN-1

Általános (vagy többcélú) nem koptató hatású
tisztítószerek
Tisztításhoz vagy ruhamosáshoz használt
fehérítőszerek (a biocid termékek kivételével)
Vízkőoldó termékek

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Száraztisztításhoz használt termékek

Y

PC-CLN-5

Kandallótisztítók és füstgyanta-eltávolítók

Y

PC-CLN-6

Üveg-/ablak-/tükörtisztító termékek (a
szélvédőtisztítók kivételével)
Beltéri bútortisztító/bútorápoló termékek (a bőr és

Y

PC-CLN-7

Idetartoznak a füstölőkben és kéményekben használt
termékek.
A szélvédőtisztítók tekintetében lásd: „Szélvédőtisztítók”.

Y

PC-CLN-8

Beltéri fa- és egyéb kemény felületű bútorok tisztítására és
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kárpit kivételével)
Kültéri tisztítószerek (a kő, beton és hasonló felületek
kivételével)

Y

PC-CLN-9

Konyhai és kapcsolódó tisztítószerek (a biocid
termékek kivételével)

N

PC-CLN10

Konyhai tisztítószerek

Y

PC-CLN-10.1

Konyhai gépekhez és berendezésekhez használt
tisztítószerek
Tűzhelytisztító/-ápoló termékek

Y

PC-CLN-10.2

Y

PC-CLN-10.3

Sütőhöz, grillhez vagy barbecue-hoz használt
tisztítószerek
Egyéb konyhai és kapcsolódó tisztítószerek

Y

PC-CLN-10.4

Y

Fürdőszoba- és WC-tisztító/-ápoló termékek (a biocid
termékek kivételével)

N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Fürdőszobai tisztítószerek

Y

PC-CLN-11.1

WC-tisztítók

Y

PC-CLN-11.2

Több öblítésre szánt WC-tisztító termékek

Y

PC-CLN-11.3

Egyéb fürdőszoba- és WC-tisztító/-ápoló termékek (a
biocid termékek kivételével)
Kő-, csempe- és injektálóhabarcs-tisztító/-ápoló
termékek
Kő és csempe tisztítására/ápolására szolgáló

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1
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ápolására szolgáló termékek. Idetartoznak az általános
tisztítószerek, levegőspray-k, bútorfényező termékek,
kondicionálók stb.
Kerti bútorok, fateraszok és fapadlózatok, kerítések stb.
tisztítására és ápolására szolgáló termékek (a biocid
termékek kivételével). A kültéri járdák, utak stb. tisztítása
tekintetében lásd: „Nagy teljesítményű tisztítószerek
kőhöz és hasonló felületekhez”.
Nem tartoznak ide a „Biocid termékek”, a vízkőoldók (lásd:
„Vízkőoldó termékek”) és a koptató hatású tisztítószerek
(lásd: „Koptató hatású tisztítószerek”).
Többek között több felületen használható zsírtalanítók és
konyhai csempetisztítók.
Nem tartoznak ide a vízkőoldók, lásd: „Vízkőoldó
termékek”.

Nem tartoznak ide a „Biocid termékek”, a vízkőoldók (lásd:
„Vízkőoldó termékek”) és a koptató hatású tisztítószerek
(lásd: „Koptató hatású tisztítószerek”).
Idetartoznak a több felületen használható tisztítószerek és
fürdőszobai csempetisztítók.
Nem tartoznak ide a több öblítésre szánt anyagok.
A WC-kagyló és a perem tisztítására használt, több
öblítésre szánt termékek.

Nem tartoznak ide a biocid termékek, valamint a konyhai
és fürdőszobai felhasználásra szánt termékek.
Kő- és csempefelületek – beleértve a padlózatot –

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_HU] July 2020

termékek – rendszeres használatra
Nagy teljesítményű tisztítószerek kőhöz és hasonló
felületekhez

Y

PC-CLN-12.2

Injektálóhabarcs-tisztítók

Y

PC-CLN-12.3

Egyéb kő-, csempe- és injektálóhabarcs-tisztító/ápoló termékek
Padlótisztító, -ápoló és -karbantartó termékek (a kő
és csempe kivételével)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Padlótisztító termékek

Y

PC-CLN-13.1

Padlóápolási termékek, például viaszok, emulziók

Y

PC-CLN-13.2

Padlóeltávolítók

Y

PC-CLN-13.3

Egyéb padlótisztító, -ápoló és -karbantartó termékek
(a kő és csempe kivételével)
Szőnyeghez és kárpithoz használt termékek

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Szőnyeg-/kárpittisztító szerek

Y

PC-CLN-14.1

Szagtalanítók vagy frissítők szőnyeghez/kárpithoz

Y

PC-CLN-14.2

Egyéb, szőnyeghez és kárpithoz használt termékek

Y

Egyes személyes tárgyak tisztítására használt szerek

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Szemüvegtisztító szerek

Y

PC-CLN-15.1
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karbantartására rendszeresen használt tisztítószerek. Nem
tartoznak ide a kifejezetten a konyha, a WC és a
fürdőszoba tisztítására szolgáló termékek.
Kő és hasonló felületek, beleértve a kültéri járdákat,
utakat, sírköveket stb., nagy teljesítményű tisztítására
szolgáló termékek.
Kifejezetten az injektálóhabarcs-tisztítására szolgáló
termékek.
Nem tartoznak ide a biocid termékek, valamint a konyhai
és fürdőszobai felhasználásra szánt termékek.
Nem tartoznak ide a kő- és csempepadlókhoz használt
termékek – lásd: „Kő, csempe- és injektálóhabarcstisztító/-ápoló termékek”.
A padlók karbantartására rendszeresen használandó
tisztítószerek, beleértve az egységadagolású kapszulákat.
Nem tartoznak ide a kő- és csempepadlókhoz használt
termékek – lásd: „Kő, csempe- és injektálóhabarcstisztító/-ápoló termékek”.
Nem tartoznak ide a festékeltávolítók – lásd:
„Festékeltávolítók, hígítók és kapcsolódó segédanyagok”.

Idetartoznak a szőnyeg- és kárpittisztító szerek.
Nem tartoznak ide a textilfrissítők – lásd: „Textilfrissítők/szagtalanítók”.

Nem tartoznak ide a kontaktlencsék tisztítására szolgáló
oldatok.
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Háztartási elektronikai képernyők tisztításához
használt tisztítószerek
Hangszerek tisztításához használt tisztítószerek

Y

PC-CLN-15.2

Y

PC-CLN-15.3

Fémpolírozás-/bevonat-eltávolító szerek

Y

PC-CLN-15.4

Egyéb, meghatározott személyes tárgyak
tisztításához használt tisztítószerek
Textil- és bőrtisztító és -ápoló termékek (beleértve a
lábbelit is)

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Bőr – tisztító- és ápolószerek

Y

PC-CLN-16.1

Textil lábbeli – tisztítószerek

Y

PC-CLN-16.2

Textilfrissítők/szagtalanítók

Y

PC-CLN-16.3

Vegytisztító és kapcsolódó termékek

Y

PC-CLN-16.4

Impregnáló termékek textil és bőripari
késztermékekhez

Y

PC-CLN-16.5

Kültéri textiltermékek – tisztítószerek

Y

PC-CLN-16.6

Egyéb textil- és bőrtisztító és -ápoló termékek
(beleértve a lábbelit)

Y

PC-CLN16.OTH

8 (23)

Idetartoznak az ékszerek, ezüsttárgyak és egyéb fémek,
például sárgaréz, réz stb. tisztításához használt
tisztítószerek.

Textil- és bőripari termékek tisztítására és ápolására
szolgáló termékek, beleértve a lábbelit is. Nem tartoznak
ide a kárpitok (lásd: „Szőnyeghez és kárpithoz használt
termékek”) és a színezékek (lásd: „Vitális festékek” vagy
„Pigmentek”).
Bőráruk, például lábbelik, bútorok és egyéb bőrtermékek
esetében a szilárdság, külső megjelenés és rugalmasság
megőrzése vagy helyreállítása céljából történő tisztításra
vagy kondicionálásra szolgáló termékek (az „Impregnáló
termékek” kivételével).
Textil lábbeli tisztításához használt termékek (a bőr lábbeli
kivételével).
Nem tartoznak ide a lábbelik esetében használt légápolási
termékek, lásd: „Légápolási termékek cipőkhöz”.
A textiltermékek nem vizes tisztítási eljárások során
történő tisztítására szolgáló termékek.
A textil és bőripari késztermékek vízhatlanítására vagy
szennyeződéstaszító anyagaként való felhasználásra
szolgáló termékek. Nem tartoznak ide a textil- vagy
bőripari feldolgozás során használt impregnáló termékek –
lásd: „Textilkezelő termékek” vagy „Bőrkezelő termékek”.
Vászontetők, sátrak, ponyvák, vitorlák stb. tisztítására
szolgáló termékek.
Nem tartoznak ide a színezékek, lásd: „Vitális festékek”.
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Járművek (minden típus) tisztítására és ápolására
szolgáló termékek
Külső tisztítószerek – valamennyi járműtípus

N

PC-CLN-17

Y

PC-CLN-17.1

Külső ápolási termékek – valamennyi járműtípus

Y

PC-CLN-17.2

Belső tisztító- és ápolószerek (kivéve a légápolási
termékeket, valamint a kárpit vagy bőr esetében
használt termékeket)

Y

PC-CLN-17.3

Motortisztítók

Y

PC-CLN-17.4

Féktisztítók

Y

PC-CLN-17.5

Króm-, kerékpánt- és egyéb fémtisztító szerek –
valamennyi járműtípus
Szélvédőtisztítók

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Szélvédőmosó folyadék

Y

PC-CLN-17.8

Egyéb járművek (valamennyi típus) tisztítására és
ápolására szolgáló termékek
Egyéb tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a
biocid termékek kivételével)
Színezékek

Y
Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Vitális festékek

Y

PC-COL-1
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Idetartoznak az autómosó samponok és egyéb, a por, zsír
és piszok gépjárművek külsejéről történő eltávolítására
szolgáló termékek.
Beleértve a lakkokat, fényezőket, viaszokat stb.
A járművek belső felületeinek (például gumi, vinil,
műanyag) tisztítására használt tisztító- és ápolószerek. A
bőrkárpit tekintetében lásd: „Bőr – tisztító- és
ápolószerek”. A szövet- és textilkárpit-tisztítók
tekintetében lásd: „Szőnyeghez és kárpithoz használt
termékek”.

A járművek szélvédőjének közvetlen kijuttatással történő
mosására szolgáló termékek.
A szélvédőtörlők által a szélvédő tisztításához használt, a
járművekhez hozzáadott termék.

Idetartoznak azok a meghatározott célra történő
felhasználásra szánt termékek, amelyek színt
kölcsönöznek például a textiltermékeknek és a bőrnek. A
meghatározott célra történő felhasználással nem
rendelkező színezékek (például nyersanyagok)
tekintetében lásd: „F – Keverékek további keverékek
összeállításához”.
Oldható színezékek.
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Pigmentek

Y

PC-COL-2

Építési termékek

N

PC-CON

Cement

Y

PC-CON-1

Beton

Y

PC-CON-2

Gipsz

Y

PC-CON-3

Habarcs

Y

PC-CON-4

Építőipari vegyi anyagok

Y

PC-CON-5

10 (23)

Oldhatatlan színezékek.
Az építési termékek magukban foglalják az építményekbe
(építési vagy építőmérnöki munkák) vagy azok részeibe
beépítendő termékeket (a biocid termékek kivételével).
A cement hidraulikus kötőanyag, azaz olyan, finomra őrölt
szervetlen anyag, amely vízzel keverve olyan masszát
képez, amely hidratációs reakciók és folyamatok révén
megköt és megkeményedik, majd ezt követően akár a víz
alatt is megőrzi szilárdságát és stabilitását.
A beton olyan termék, amelyet cement, durva/finom sóder
és víz (keverékek és adalékanyagok hozzáadásával vagy
anélkül) keverésével állítanak elő, és amely a cement
hidratálásával nyeri el tulajdonságait.
A gipsztermékek elsősorban kalcium-szulfátalapú
termékek, és magukban foglalják a gipszvakolatokat, a
padlóaljzatokat és a töltőanyagokat.
A habarcs általános fogalom, amely magában foglalja a
falazó és javító habarcsokat, gipszeket és vakolatokat,
padlóaljzatokat és cementalapú ragasztókat (egyéb, nem
cementalapú ragasztók esetében lásd: „Ragasztó- és
tömítőanyagok – építési és építőipari munkák”).
Az építőipari vegyi anyagok közé azok a termékek
tartoznak, amelyeket az építési területen található
építőanyagokhoz vagy azok felületén adnak hozzá a
megmunkálhatóság vagy a teljesítmény fokozása
érdekében, ilyenek például beton és habarcs esetében a
keverékek és adalékanyagok (polikarboxilátok,
polikondenzátum gyanták, cellulózéterek, sziloxánok,
biopolimerek stb.), speciális funkciók érdekében, ilyenek
például a módosított ásványi habarcsrendszerek (javító
habarcsok, vakolatok, tömítő- és kötőanyagok, például
polimerdiszperziók, epoxigyanták, poliuretánok stb.), vagy
az építőanyagok vagy az ezekből készült kész szerkezetek
védelme érdekében, ilyenek például a beton tapadását

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_HU] July 2020

11 (23)

gátló anyagok, hidrofób anyagok, reaktív gyanták, a
vízhatlanítás céljából folyadékként felhordott membránok
és a vízhatlanítás céljára szolgáló módosított bitumenalapú
emulziók.
Egyéb építési termékek

Y

PC-CON-OTH

Mosó- és tisztítószerek és segédanyagok
ruhamosáshoz és mosogatáshoz (a biocid termékek
kivételével)

N

PC-DET

Mosószerek

N

PC-DET-1

Kézi mosáshoz használt mosószerek

Y

PC-DET-1.1

Mosószerek – háztartási használat

Y

PC-DET-1.2

Mosási és tisztítási folyamatok során használt,
szappanokat és/vagy egyéb felületaktív anyagokat
tartalmazó termékek. A mosó- és tisztítószerek különböző
formájúak lehetnek (folyadék, por, paszta, rúd, kocka,
egyéb öntött formák stb.), amelyeket háztartási,
foglalkozásszerű vagy ipari célra forgalmaznak vagy
használnak.
Ebbe a kategóriába tartoznak a háztartási (beleértve az
önkiszolgáló mosodákat és a nyilvános mosodákat) és ipari
mosógépekben használt, a ruhák mosására és
kondicionálására szolgáló termékek.
Mosószer, amely kifejezetten a ruhák kézi mosására
szolgál.
Idetartoznak az egységadagolású kapszulák is.

Mosószerek – foglalkozásszerű vagy ipari felhasználás

Y

PC-DET-1.3

Idetartoznak az egységadagolású kapszulák is.

Egyéb mosószerek

Y

PC-DET-1.OTH

Kiegészítő mosási és ápolási termékek (a biocid
termékek kivételével)

N

PC-DET-2

Tisztító hatást fokozó termékek és mosás közbeni
folteltávolítók

Y

PC-DET-2.1

Kelmelágyítók

Y

PC-DET-2.2

Vasalást segítő termékek

Y

PC-DET-2.3

Mosodai keményítő

Y

PC-DET-2.4

Nem tartoznak ide a mosodai fehérítők, lásd: „Fehérítő
termékek tisztításhoz vagy mosodai használatra (a biocid
termékek kivételével)”; nem tartoznak ide a textilfrissítők,
lásd: „Textilfrissítők/-szagtalanítók”.
Mosás közben használandó termékek, amelyek célja a
mosási folyamat tisztító hatásának fokozása vagy foltok
eltávolítása a textiltermékekből.
A kelmék mosását kiegészítő folyamatokban a kelmék
tapintásának megváltoztatására szolgáló termékek.
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Előkezelő folteltávolítók

Y

PC-DET-2.5

Öblítőanyagok mosáshoz (a biocid termékek
kivételével)
Mosógépápoló szerek

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Fehérítőszerek vagy optikai fehérítők

Y

PC-DET-2.8

Egyéb kiegészítő mosási és ápolási termékek (a
biocid termékek kivételével)
Mosogatószerek

Y

PC-DET-2.OTH

N

PC-DET-3

Gépi mosogatószerek háztartási használatra

Y

PC-DET-3.1

Gépi mosogatószerek foglalkozásszerű vagy ipari
felhasználásra
Kézi mosogatószerek

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Egyéb mosogatószerek

Y

PC-DET-3.OTH

Kiegészítő mosogatószerek és ápolási termékek

N

PC-DET-4

Mosogatógép só

Y

PC-DET-4.1

Mosogatógép-ápoló szerek

Y

PC-DET-4.2

Üvegvédő szerek

Y

PC-DET-4.3

Edények öblítőszerei

Y

PC-DET-4.4

Egyéb kiegészítő mosogatószerek és ápolási
termékek
Elektronikus cigarettákhoz használt utántöltő
folyadékok és keverékek
Elektronikus cigarettákhoz használt utántöltő

Y

PC-DET-4.OTH

N

PC-ELQ

Y

PC-ELQ-1
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A mosási folyamatot megelőzően a foltok kezelésére
szolgáló termékek.

Nem tartoznak ide azok a termékek, amelyeket kizárólag
szagtalanításra használnak, lásd: „Környezeti
szagtalanítók”.
A fehérítőszerek vagy optikai fehérítők olyan fluoreszkáló
fehérítőszerek, amelyek a nap ultraibolya sugarait fehér,
látható fényként tükrözik vissza, és hatásukra a ruha
fehérnek látszik.

Idetartozik az egységadagolás is.
Elsősorban éttermekben, intézményi keretek között stb.
történő felhasználásra szánt termékek.
Az edények kézi mosására szolgáló mosogatószerek.

Idetartoznak a korróziógátló termékek is. Nem tartoznak
ide azok a termékek, amelyek kizárólag szagtalanításra
szolgálnak, lásd: „Környezeti szagtalanítók”.
Az öblítés hatékonyságát javító és az edényeken történő
filmképződést megakadályozó termékek.

Az elektronikus cigarettákhoz használt utántöltő
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folyadékok
Keverékek utántöltő folyadékokhoz

Y

PC-ELQ-2

Műtrágyák és termésnövelő termékek

N

PC-FER

Műtrágyák

Y

PC-FER-1

Meszezőanyag

Y

PC-FER-2

Talajjavító szerek

Y

PC-FER-3

Termesztőközeg

Y

PC-FER-4

Agronómiai adalékanyag

Y

PC-FER-5

Növényi biostimuláns

Y

PC-FER-6
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folyadékok olyan keverékek, amelyeket használatra kész
termékként biztosítanak a végfelhasználónak gőzölögtetés
céljára.
Az utántöltő folyadékokhoz használt keverékeket az
úgynevezett önkeverő készletek részeként szállítják, és a
felhasználó feladata a végleges utántöltő folyadék
elkészítése a szállító egyedi utasításai alapján. Ezek a
keverékek önmagukban nem alkalmasak az elektronikus
cigarettákban való felhasználásra.
A növények tápanyaggal való ellátása vagy a növények
tápanyag-hasznosításának javítása céljából a növényeken
vagy azok rizoszférájában önmagukban vagy más
anyaggal keverve alkalmazott vagy alkalmazni kívánt
termékek. Nem tartoznak ide a szennyezett területeken
használt „Talajremediációs termékek”.
Elsősorban a növények tápanyagokkal való ellátására
szolgáló termékek. Idetartoznak például a
topoizomerázgátló szerekkel vagy kelátképző anyagokkal
kevert műtrágyák.
Kalcium (Ca) vagy magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait,
karbonátjait vagy szilikátjait tartalmazó, a talaj
savasságának javítását célzó termékek.
A talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, szerkezetének
vagy biológiai aktivitásának fenntartása, javítása vagy
védelme céljából a talajhoz történő hozzáadásra szánt
termékek.
A termesztőanyag a talajtól eltérő, a gyökérfejlődés
szubsztrátumaként való felhasználásra szánt anyag.
A növényeket tápanyaggal ellátó termékekhez a termékek
tápanyag-leadási mintáinak javítása céljából hozzáadandó
termékek.
Olyan termékek, amelyek a termék tápanyagtartalmától
függetlenül stimulálják a növény tápanyagellátási
folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy javítsák a

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_HU] July 2020

14 (23)

növény egy vagy több alábbi jellemzőjét: a) a tápanyagfelhasználás hatékonysága, b) az abiotikus stresszel
szembeni ellenálló képesség vagy c) a termés minőségi
jellemzői.
Idetartoznak a műtrágyák és a termésnövelőtermékek
kategóriába tartozó termékek kombinációi. Nem tartoznak
ide azok a termékek, amelyek elsődleges célja a
tápanyagok biztosítása, lásd: „Műtrágyák”.
Idetartoznak a járművek és gépek tüzelőanyagai, a
lámpaolajok (például díszlámpákhoz), a grillgyújtó
folyadékok és a hordozható (például kültéri főzéshez
használt) eszközök tüzelőanyagai.

Műtrágyák és termésnövelő termékek kombinációja

Y

PC-FER-7

Tüzelőanyagok (és üzemanyag-adalékok)

N

PC-FUE

Járművek és gépek tüzelőanyagai

Y

PC-FUE-1

Lámpaolajok

Y

PC-FUE-2

Idetartoznak az illatosított és nem illatosított lámpaolajok.

Grillgyújtó folyadékok

Y

PC-FUE-3

Gyújtó folyadékok, például faszenes grillhez.

Tábori tüzelőanyagok

Y

PC-FUE-4

Tüzelőanyag-adalékok és tüzelőanyag-összetevők

Y

PC-FUE-5

Hordozható fűtő-, főző- és világítóberendezések, például
kempingkályhák és lámpatestek tüzelőanyagai (a
lámpaolajok kivételével).
A tüzelőanyagokhoz a kívánatos tulajdonságok kialakítása
vagy javítása, illetve a nemkívánatos tulajdonságok
megszüntetése céljából hozzáadott termékek. Nem
tartoznak ide a hőátadó közegként használt folyadékok,
lásd: „Hőátadó közegként használt folyadékok”.

Egyéb tüzelőanyagok

Y

PC-FUE-OTH

Tinták, tonerek és kapcsolódó nyomdai anyagok

N

PC-INK

Író- és rajztinták

Y

PC-INK-1

Tinták és tonerek otthoni és irodai nyomtatókhoz

Y

PC-INK-2

Kereskedelmi nyomdafestékek, tonerek és
kapcsolódó fixáló termékek

Y

PC-INK-3

Nem tartoznak ide a tetováló festékek, lásd: „Tetováló
festékek”.
Írásra vagy kézi rajzolásra, például toll, ecset stb.
használatával alkalmazott tinta. Idetartozik a
bélyegzőpárnához használt tinta is.
Tinták és tonerek otthoni és irodai környezetben történő
nyomtatáshoz.
Ipari vagy professzionális nyomtatási folyamatokhoz
(flexográfia, litográfia, szitanyomás stb.) használt
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termékek.
Nyomdai vegyi anyagok

Y

PC-INK-4

Hibajavító folyadékok

Y

PC-INK-5

Egyéb tinták, tonerek és kapcsolódó nyomdai
anyagok
Orvostechnikai eszközök

Y

PC-INK-OTH

N

PC-MED

Tisztításra vagy fertőtlenítésre szolgáló
orvostechnikai eszközök

Y

PC-MED-1

Egyéb orvostechnikai eszközök

Y

PC-MED-OTH

Festékek és bevonatok (és kapcsolódó
segédanyagok)

N

PC-PNT

Aeroszolfestékek és bevonatok

Y

PC-PNT-1

Festékek/bevonatok díszítési célra

Y

PC-PNT-2

Festékek/bevonatok védelmi és funkcionális célra

Y

PC-PNT-3

A nyomdafestékektől eltérő nyomdai vegyi anyagok,
például szökőkútoldatok, gumilepedő-mosók stb.
A tartós tinta elfedésére annak érdekében használt
folyadékok, hogy a javításokat el lehessen végezni.
Egyéb, még nem lefedett tinták, tonerek és kapcsolódó
nyomdai anyagok.
Az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 európai
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
orvostechnikai eszközök.
Orvostechnikai eszközök tisztítására, fertőtlenítésére vagy
sterilizálására használt termékek (a biocid termékek vagy
tisztítószerek kivételével).
Egyéb orvostechnikai eszközök.
Olyan folyékony, paszta vagy por formájú termékek,
amelyek a hordozóanyagra felhordva (tiszta vagy
átlátszatlan) megszáradó filmréteget képeznek, amely
védő-, díszítő- és/vagy egyéb különleges műszaki
tulajdonságokkal rendelkezik. Nem tartoznak ide a
szerkezeti anyagok alapozására vagy védelmére használt
vegyipari termékek, lásd: „Építési vegyi anyagok”.
Használatra kész aeroszoltartályban szállított
szórófestékek és -bevonatok.
Festékek és bevonatok (beleértve a dekoratív
keverőrendszerekhez használt színezőanyagokat is) díszítő
építészeti felhasználásra, például épületek és szerelvények
belső és külső felületeire. Idetartoznak a lakkok és
fapácok.
„Festékként” jellemezhető védőbevonatok (például
korróziógátlók, tűzgátlók stb.) és meghatározott
funkcionális célokra szolgáló festékek (például
tartályok/csövek bélése, útburkolati jelek, grafittieltávolító
szerek stb.). Nem tartoznak ide a szerkezeti anyagok
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Tengeri járművek bevonata (kivéve a lerakódásgátló
termékeket)

Y

PC-PNT-4

Gépjármű- és űrjárműbevonatok

Y

PC-PNT-5

Gyárilag alkalmazott bevonatok (a már lefedett
kategóriák kivételével)

Y

PC-PNT-6

Festékeltávolítók, hígítók és kapcsolódó
segédanyagok

Y

PC-PNT-7

Egyéb festékek és bevonóanyagok

Y

PC-PNT-OTH

Pirotechnikai termékek

Y

PC-PYR

Tetováló festékek

Y

PC-TAT

Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek

N

PC-TEC

Adszorbensek

Y

PC-TEC-1

16 (23)

alapozására vagy védelmére használt vegyipari termékek,
lásd: „Építési vegyi anyagok”.
Valamennyi vízi jármű védelmére szolgáló/befejező
munkálatai során használt bevonatok. Nem tartoznak ide a
lerakódásgátló festékek, lásd: „Lerakódásgátló termékek”.
Bevonatok járművekhez és légi járművekhez (vagy azok
alkatrészeihez). Idetartoznak az OEM (eredetiberendezésgyártó) által, azaz gyárilag alkalmazott, javításhoz és
újrafényezéshez használt bevonatok, festékek, keményítők
és redukálók stb.
Például elektromos készülékekhez és egyéb fémárukhoz,
bútorokhoz, fémcsomagoláshoz stb. alkalmazott
bevonatok. Nem tartoznak ide a „Festékek és bevonatok
(és kapcsolódó segédanyagok)” már lefedett kategóriái.
Festékek eltávolítására/hígítására szolgáló vegyszerek,
homokcsiszoló segédanyagok, kefék tisztítására szolgáló
vegyszerek stb.
Még nem lefedett egyéb festékek és bevonóanyagok.
Olyan termékek, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy
robbanás nélküli, önfenntartó exoterm kémiai reakció
révén hőt fejlesszenek, fény- vagy hanghatást váltsanak
ki, gázt vagy füstöt fejlesszenek, vagy e hatások
valamilyen kombinációját fejtsék ki.
Idetartoznak a művészi vagy egyéb célokra használt tartós
tetováló festékek.
Ebbe a kategóriába csak meghatározott célra történő
felhasználásra szolgáló termékek tartoznak. Nem
tartoznak ide a meghatározott célra történő
felhasználással nem rendelkező termékek, pl. a
nyersanyagok, lásd: „F – Keverékek további keverékek
összeállításához”.
Különböző ipari ágazatokban különböző alkalmazási
területeken használt adszorbens termékek.
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Fagyásgátló és fagymentesítő termékek

Y

PC-TEC-2

Szárítóanyagok

Y

PC-TEC-3

Elektrolitok akkumulátorokhoz

Y

PC-TEC-4

Tűzoltó készülékek

Y

PC-TEC-5

Illatanyagok

Y

PC-TEC-6

Hőátadó közegként használt folyadékok

Y

PC-TEC-7

Hidraulikafolyadékok, beleértve a fék- és erőátviteli
folyadékokat is
Intermedierek

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

Bőrkezelő termékek (a vitális festékek és a
pigmentek kivételével)

Y

PC-TEC-10

Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek

Y

PC-TEC-11

Fémfelület-kezelő termékek

Y

PC-TEC-12

Fémmegmunkálási folyadékok

Y

PC-TEC-13

Papír és karton kezelésére szolgáló termékek (a
vitális festékek kivételével)

Y

PC-TEC-14

17 (23)

A fagyásgátló termékek célja a felületek fagyáspontjának
csökkentése. A fagymentesítő termékek a jég eltávolítása
céljából csökkentik a felületek fagyáspontját.
Elsősorban nedvesség elnyelésére használt termékek.
Idetartozik a szilikagél is.
Akkumulátorokban elektrolitként használt keverékek
(folyadékok vagy kenőcsök).
Tűzoltó vegyi anyagokat (például habot) tartalmazó
termékek, amelyek elősegítik a kisebb tüzek oltását.
Idetartoznak a kizárólag meghatározott célra történő
felhasználásra szánt illatanyag-keverékek.

A kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak során
felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából
kémiai feldolgozás során felhasznált anyag (REACHrendelet, 3. cikk (15) bekezdés).
A bőr upstream ipari feldolgozásához használt termékek,
beleértve a kapcsolódó impregnáló termékeket is. A vitális
festékek és a pigmentek tekintetében lásd:
„Színezőanyagok”. A bőripari késztermékekhez használt
egyéb impregnáló termékek tekintetében lásd: „Textil és
bőripari késztermékekhez használt impregnáló termékek”.
Idetartoznak a fémfelülettel tartósan kötő anyagokat
tartalmazó termékek. Idetartoznak például a horganyozási
és galvanizálási termékek.
Ebbe a kategóriába tartoznak például a fehérítőszerek,
kikészítő termékek, impregnáló termékek és egyéb
technológiai segédanyagok. A vitális festékek tekintetében
lásd: „Vitális festékek”.
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Fényképészeti vegyszerek

Y

PC-TEC-15

Polimer készítmények és vegyületek

Y

PC-TEC-16

Technológiai segédanyagok

Y

PC-TEC-17

Bányászati, olaj- vagy gázfeltárási eljárások során
használt termékek
Reagensek és laboratóriumi vegyi anyagok

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Talajremediációs termékek

Y

PC-TEC-20

Oldószerek és extraháló anyagok

Y

PC-TEC-21

Felületaktív anyagok keverékei ipari felhasználásra

Y

PC-TEC-22

Textilkezelő termékek (a vitális festékek és a
pigmentek kivételével)

Y

PC-TEC-23

Hegesztéshez és forrasztáshoz használt termékek,
forrasztóanyagok
Ötvözetek

Y

PC-TEC-24

Y

PC-TEC-25

Formázási, öntési termékek, merev és rugalmas

Y

PC-TEC-26

18 (23)

Fényérzékeny anyagok kémiai feldolgozására szolgáló
termékek.
Ebbe a kategóriába tartoznak a különböző ipari
ágazatokban használt technológiai segédanyagok (kivéve,
ha a „PC-TEC” alkategóriái másként rendelkeznek, például
papír és karton kezelésére használt termékek, bőr
kezelésére használt termékek stb.). A termékek közé
tartoznak a pH-szabályozók, a pelyhesítő szerek, a
kicsapószerek, a semlegesítő anyagok, a katalizátorok, az
emulgeálószerek, az oldódást elősegítő anyagok, a
diszpergálószerek stb.
Nem tartoznak ide a gyártás során használt termékek,
azaz a nyersanyagok.
A reagensek és laboratóriumi vegyi anyagok olyan
termékeket foglalnak magukban, amelyek megfelelő
tisztaságúak például a kémiai analízishez és kémiai
reakciókhoz.
Például a szennyezett talaj szennyeződésmentesítésére
szolgáló termékek. Nem tartoznak ide a „Műtrágyák vagy
termésnövelő termékek”.

Textiltermékek upstream ipari feldolgozásához használt
termékek, beleértve az impregnáló termékeket. A vitális
festékek és a pigmentek tekintetében lásd:
„Színezőanyagok”. A textil késztermékek impregnálásához
használt termékeket illetően lásd: „Textil és bőripari
késztermékekhez használt impregnáló termékek”.
Nem tartoznak ide a „Fémfelület-kezelő termékek” és a
„Fémmegmunkáló folyadékok”.
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habok, beleértve a gyantakeverékeket is (kivéve a
ragasztókat, építőipari termékeket, festékeket és
bevonatokat)
Gyanták és habok polimerizációjához használt termékek
(beleértve a keményítőket, szilárdítókat, térhálósítókat)

Y

PC-TEC-27

Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt egyéb
termékek
Vegyipari termékek – kategorizálatlan

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Biocid termékek és növényvédő szerek

N

PP

Biocid termékek

N

PP-BIO

Humán-egészségügyi célra használt biocid termékek

Y

PP-BIO-1

Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való
felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás
elleni szerek

Y

PP-BIO-2

Állat-egészségügyi célra használt biocid termékek

Y

PP-BIO-3

Élelmiszer és takarmány közelében használt biocid
termékek

Y

PP-BIO-4

Vegyi vagy műszaki folyamatokhoz használt egyéb, még
nem lefedett termékek.
Vegyipari termékek, amelyek esetében a harmadik szinten
nem létezik megfelelő felhasználási kategória a
rendszerben.
A biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet 2.
cikkének (1) bekezdésében említett biocid terméktípusok.
1. terméktípus – Humán-egészségügyi célra használt
biocid termékek, amelyeket elsősorban az emberi bőr vagy
fejbőr fertőtlenítése céljából a bőrön, illetve a fejbőrön
alkalmaznak, vagy alkalmazásuk során érintkeznek a
bőrrel, illetve a fejbőrrel.
2. terméktípus – Élelmiszerrel vagy takarmánnyal
közvetlenül nem érintkező felületek, anyagok,
berendezések és bútorok fertőtlenítésére használt biocid
termékek. Felhasználási területeik közé tartoznak többek
közt uszodák, akváriumok, fürdő- és egyéb vizek,
légkondicionáló rendszerek, valamint falak és padlók
magán-, köz- és ipari területeken, valamint egyéb,
foglalkozásszerű tevékenység céljából használt
területeken.
3. terméktípus – Állat-egészségügyi célra szolgáló biocid
termékek, például fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő
szappanok, száj- vagy testi higiéniát biztosító vagy
antimikrobiális termékek.
4. terméktípus – Emberi, illetve állati fogyasztásra szánt
élelmiszer vagy takarmány (az ivóvizet is beleértve)
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Ivóvízzel kapcsolatos biocid termékek

Y

PP-BIO-5

A tárolás során termékek tartósítószereként használt
biocid termékek

Y

PP-BIO-6

Bevonatvédő szerek

Y

PP-BIO-7

Faanyagvédő szerek

Y

PP-BIO-8

Rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok
tartósítószerei

Y

PP-BIO-9

Építőanyagok tartósítására használt szerek

Y

PP-BIO-10

Tartósítószerek hűtőfolyadékokhoz és technológiai
eljárásokhoz (rendszerfolyadékok)

Y

PP-BIO-11

20 (23)

előállításával, szállításával, tárolásával vagy
fogyasztásával kapcsolatos berendezések, tartályok,
edények, felületek vagy csővezetékek fertőtlenítésére
használt biocid termékek.
5. terméktípus – Emberek és állatok ivóvízének
fertőtlenítésére használt biocid termékek.
6. terméktípus – Az élelmiszereket, a takarmányokat, a
kozmetikai szereket, a gyógyszereket és az orvosi
eszközöket kivéve, egyéb feldolgozott termékek
tartósítására használt biocid termékek, amelyek a
mikrobiológiai károsodás meggátlásával biztosítják a
termékek megfelelő eltarthatósági idejét.
7. terméktípus – Vékony rétegek és bevonatok
tartósítására használt biocid termékek, amelyek a
mikrobiológiai károsodás vagy az algásodás meggátlásával
megóvják az anyagok és tárgyak, így pl. festékbevonatok,
műanyagok, tömítések, falragasztó anyagok, kötőanyagok,
papírok, művészeti alkotások felületének eredeti
tulajdonságait.
8. terméktípus – Fűrészáruk, köztük a feldolgozás alatt
lévő faanyagok és fából készült termékek védelmére a
farontó és fakárosító élőszervezetek, többek között
rovarok elleni hatásuk miatt használt biocid termékek.
9. terméktípus – Rostos és polimerizált anyagok, mint pl.
bőr, gumi-, papír- vagy textiltermékek tartósítására
mikrobiológiai károsodást gátló hatásuk miatt használt
biocid termékek.
10. terméktípus – A fától eltérő falazó-, kompozit vagy
egyéb építőanyagok tartósítására mikrobiológiai eredetű és
alga okozta károsodást gátló hatásuk miatt használt biocid
termékek.
11. terméktípus – A hűtő- vagy keringetőrendszerekben
használt víz vagy más folyadék tartósítására a károsító
szervezetekkel – mikrobákkal, algákkal, kagylókkal –
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szembeni hatásuk miatt használt biocid termékek.
Nyálkásodásgátló szerek

Y

PP-BIO-12

Megmunkálásra vagy vágásra használt folyadékok
tartósítószerei

Y

PP-BIO-13

Rágcsálóirtó szerek (kivéve növényvédelmi célra)

Y

PP-BIO-14

Madárölő szerek

Y

PP-BIO-15

Puhatestűirtó és féregirtó szerek, valamint egyéb
gerinctelen állatok elleni védekezésre használt szerek
(a növényvédő szerek kivételével)

Y

PP-BIO-16

Halirtó szerek

Y

PP-BIO-17

Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak
elleni védekezésre használt szerek (a növényvédő
szerként használt egyenértékű termékek kivételével)
Riasztó- és csalogatószerek

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Egyéb gerincesek elleni védekezésre használt szerek

Y

PP-BIO-20

Algásodásgátló termékek

Y

PP-BIO-21

12. terméktípus – Az ipari folyamatokban használt
anyagok, berendezések és szerkezetek felületén – így favagy cellulózrost-szuszpenzión, olajextrakció porózus
homokrétegén – bekövetkező nyálkaképződés
megelőzésére vagy az elleni védekezésre használt biocid
termékek.
13. terméktípus – Fém, üveg vagy egyéb anyagok
megmunkálására vagy vágására használt folyadékok
mikrobiológiai károsodásának meggátolására használt
biocid termékek.
14. terméktípus – Egér, patkány és más rágcsálók elleni
védekezésre használt biocid termékek, a riasztó- és
csalogatószerek kivételével.
15. terméktípus – Madár elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.
16. terméktípus – Más terméktípusba nem tartozó
puhatestűek, férgek és egyéb gerinctelen állatok elleni
védekezésre használt biocid termékek, a riasztó- és
csalogatószerek kivételével.
17. terméktípus – Halak elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.
18. terméktípus – Ízeltlábúak (pl. rovarok, pókok és
rákok) elleni védekezésre használt biocid termékek, a
riasztó- és csalogatószerek kivételével.
19. terméktípus – Károsító szervezetek (gerinctelenek, pl.
bolha, gerincesek, pl. madarak, halak, rágcsálók) ellen
riasztó vagy csalogató hatásuk alapján használt biocid
termékek.
20. terméktípus – Az e főcsoport más terméktípusaiba
nem tartozó gerincesek elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.
21. terméktípus – Algásodást okozó szervezetek (mikrobák
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vagy magasabb rendű növény- vagy állatfajok) vízi
járműveken, akvakultúrában használt berendezéseken és
más, vízben használt szerkezeteken való megtelepedése
és növekedése ellen használt biocid termékek.
22. terméktípus – Emberi vagy állati tetemek és azok
részeinek fertőtlenítésére és tartósítására használt biocid
termékek.
A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló
1107/2009/EK rendelet 2. cikke értelmében vett
növényvédő szerek.
Atkairtásra használt termékek.

Balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékok

Y

PP-BIO-22

Növényvédő szerek (a biocid termékek kivételével)

N

PP-PRD

Atkaölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-1

Csalogatószerek (a szemiokemikáliák kivételével)

Y

PP-PRD-2

Baktériumölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-3

Biopeszticidek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-4

Gombaölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-5

Növényvédelmi célú gyomirtó szerek, beleértve a
gyom- és mohairtó szereket is
Rovarölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-6

Y

PP-PRD-7

A nemkívánatos növények elleni védekezésre használt
termékek.
Rovarok elleni védekezésre használt termékek.

Puhatestűirtó szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-8

Csigák elleni védekezésre használt termékek.

Fonálféregölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-9

Fonálférgek elleni védekezésre használt termékek.

Növényfejlődés-szabályozó szerek

Y

PP-PRD-10

Riasztószerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-11

Általában csapdákkal együtt használt termékek, amelyek
ellenőrző funkciót látnak el a növényeken.
A növényeken található baktériumok elleni védekezésre
használt termékek.
A biopeszticidek magukban foglalják a természetes
anyagok, például állatok, növények és bizonyos ásványi
anyagok származékait, emellett idetartoznak a
baktériumok, gombák vagy penészgombák és vírusok,
valamint az „alapanyagok”.
Növényi gombák elleni védekezésre használt termékek.

A növényfejlődés-szabályozó szer olyan természetes vagy
szintetikus szerves vegyület, amely a növényen belül
módosít vagy szabályoz egy vagy több meghatározott
fiziológiai folyamatot. Ha a vegyület előállítása a
növényben történik, azt növényi hormonnak nevezzük.
A rovarok vagy más károsítók növényfelszínen vagy annak
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közelében történő megtelepedéstől való elriasztására
használt termékek.
A rágcsálókat, többek között patkányokat, egereket,
mókusokat, erdei mormotákat, csíkosmókusokat, sülöket,
nutriákat és hódokat elriasztó termékek.
Természetes vagy szintetikus feromonok, amelyeket a
rovarok megfigyelés céljából történő bevonzására,
valamint annak jelzésére használnak, hogy mikor kell
permetezni vagy viselkedésüket megzavarni.
Olyan termékek, amelyek átmenetileg vagy tartósan
megakadályozzák valamennyi növény és állat
növekedését.
Vakondok elleni védekezésre használt termékek.

Rágcsálóirtó szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-12

Szemiokemikáliák

Y

PP-PRD-13

Talajfertőtlenítők

Y

PP-PRD-14

Vakondirtó szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-15

Vírusölő szerek növényvédelmi célra

Y

PP-PRD-16

Kifejezetten növényi vírusok, például a levélgöndörödés és
mozaik vírus elleni védekezésre használt termékek.

Egyéb növényvédő szerek és kapcsolódó keverékek

Y

PP-PRD-OTH

Egyéb, még nem érintett növényvédő szerek és a növényvédő
szerekben használt keverékek, beleértve az adjuvánsokat is.
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