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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
Nazwa kategorii

Do wyboru

Kod

Mieszaniny do dalszego przygotowania

Y

F

Produkty

N

P

Produkty chemiczne (z wykluczeniem produktów
biobójczych)
Kleje i szczeliwa

N

PC

N

PC-ADH

Opis
Kategoria obejmuje mieszaniny („mieszaniny oryginalne”)
przeznaczone do przetworzenia w inne mieszaniny przez
formulatorów w warunkach przemysłowych, tj. mieszaniny,
które nie mają określonego końcowego zastosowania. W
przypadku „mieszanin końcowych”, które mają określone
zastosowanie końcowe (tj. nie służą do dalszego
przygotowania), są sklasyfikowane w kategorii „P —
Produkty”.
Produkty („mieszaniny końcowe”) przeznaczone do
końcowego zastosowania przez konsumentów,
użytkowników profesjonalnych spoza obszaru
przemysłowego albo tylko użytkowników przemysłowych.
„Zastosowanie końcowe” oznacza ostatnie użycie
mieszaniny, a mianowicie: zanim mieszanina (albo każdy z
jej składników) zostanie uwolniona do strumieni odpadów
albo środowiska, włączona do wyrobu albo zużyta w reakcji
podczas użytkowania (także w zastosowaniu pośrednim).
Z wykluczeniem wszystkich produktów biobójczych.
Klej jest produktem zdolnym do łączenia materiałów przez
wiązanie powierzchniowe (adhezję), przy czym wiązanie ma
odpowiednią wytrzymałość wewnętrzną (kohezję). Szczeliwo
to produkt klejący nakładany na złącza w celu wypełnienia
szczelin, mechanicznego zablokowania albo ochrony, na
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przykład przed powietrzem i wodą.

Kleje i szczeliwa — do użytku domowego, biurowego
albo szkolnego

Y

PC-ADH-1

Kleje i szczeliwa — prace budowlane i konstrukcyjne
(z wyjątkiem klejów na bazie cementu)

Y

PC-ADH-2

Kleje i szczeliwa — obuwie i wyroby skórzane

Y

PC-ADH-3

Kleje i szczeliwa — procesy związane z papierem i
tekturą

Y

PC-ADH-4

Kleje i szczeliwa — przemysł transportowy

Y

PC-ADH-5

Kleje i szczeliwa — obróbka drewna i stolarka
(kategoria obejmuje szpachle)

Y

PC-ADH-6

Kleje i szczeliwa — procesy na linii montażowej

Y

PC-ADH-7

Produkty do ogólnego użytku w domu, szkole albo biurze.
Kategoria obejmuje kleje rzemieślnicze, kleje uniwersalne i
kleje w sztyfcie, kleje błyskawiczne, kleje do drewna, kleje
kontaktowe, spraye klejowe…
Kleje i szczeliwa (wypełniacze szczelinowe) do prac
budowlanych na budowie i poza nią, takich jak nowe prace,
konserwacja i remonty, np. kleje do pokryć ściennych (w
tym tapet) i podłóg (w tym pokryć podłogowych
włókienniczych, PVS i linoleum, parkietu), a także do prac
inżynieryjnych (mosty, autostrady, koleje). Kleje na bazie
cementu, patrz „Zaprawy” w „Produktach budowlanych”.
Specjalistyczne produkty klejące i szczeliwa do wyrobów
skórzanych i obuwia, np. do zelowania/zakładania
podeszwy, montażu na kopycie, nosków, zapiętków, napraw
produktów z rynku wtórnego itp.
Specjalistyczne kleje i szczeliwa przeznaczone do
przetwarzania papieru, tektury i produktów pokrewnych,
takich jak opakowania, etykiety, laminowania papieru do
tektury, introligatorstwa itp. Kategoria nie obejmuje klejów
do papieru głównie do użytku domowego, patrz „Kleje i
szczeliwa — do użytku domowego, biurowego albo
szkolnego”.
Produkty zawierające wysokowydajne kleje strukturalne i
szczeliwa, np. do pojazdów silnikowych i szynowych,
jednostek pływających, samolotów i statków kosmicznych.
Specjalistyczne kleje i szczeliwa do produkcji szafek i mebli,
w tym szpachle. Kategoria nie obejmuje klejów do drewna,
głównie do użytku domowego, patrz „Kleje i szczeliwa — do
użytku domowego, biurowego albo szkolnego”.
Kleje i szczeliwa stosowane w procesach na linii
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Wieloskładnikowe kleje i szczeliwa

Y

PC-ADH-8

Inne kleje i szczeliwa

Y

PC-ADH-OTH

Produkty do ochrony powietrza

N

PC-AIR

Produkty do ochrony powietrza w pomieszczeniach
(działanie ciągłe)

Y

PC-AIR-1

Produkty do ochrony powietrza w pomieszczeniach
(działanie natychmiastowe)
Produkty do pielęgnacji obuwia

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Produkty do ochrony powietrza w pojazdach

Y

PC-AIR-4

Dezodoryzatory otoczenia (z wykluczeniem
dezodoryzatorów pokojowych)

Y

PC-AIR-5
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montażowej, na przykład do montażu elementów
elektronicznych, zastosowań medycznych, zabawek — z
wykluczeniem procesów już uwzględnionych w kategoriach,
np. do procesów związanych z papierem i tekturą.
Produkty przeznaczone do mieszania w celu
natychmiastowego stosowania jako klej albo szczeliwo.
Inne kleje i szczeliwa, jeszcze nieuwzględnione.
Produkty do ochrony powietrza, które służą do nawaniania
albo dezodoryzacji pomieszczeń wewnętrznych (np. w
domach, biurach...) albo określonych obiektów, albo
przedmiotów (np. buty, samochody, sprzęt gospodarstwa
domowego...). Kategoria obejmuje kadzidło, świece i zapałki
stosowane do ich zapalania. Z wykluczeniem produktów
biobójczych.
Produkty, które służą do ciągłego nawaniania albo
dezodoryzacji powietrza w pomieszczeniu, w tym produkty
do dyfuzorów (z wykluczeniem kadzidełek i świec
zapachowych).
Produkty, które służą do natychmiastowego nawaniania albo
dezodoryzacji środowiska powietrza w pomieszczeniu.

Mają zastosowanie do niektórych produktów, w których
jedynym określonym zastosowaniem jest odświeżanie
zamkniętych przestrzeni (np. szaf, kredensów…), urządzeń
gospodarstwa domowego (np. lodówki, odkurzacza…) albo
przedmiotów (np. pojemników na śmieci…). Z wykluczeniem
produktów dezodoryzujących w PC-AIR, np. do pokoi,
obuwia albo pojazdów. Kategoria nie dotyczy produktów
stosowanych do dezodoryzacji tekstyliów albo pokryć
podłogowych włókienniczych, patrz
„Odświeżacze/dezodoryzatory materiałów włókienniczych”
albo pokryć podłogowych włókienniczych i tapicerek, patrz
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„Dezodoryzatory albo odświeżacze do pokryć podłogowych
włókienniczych/tapicerki”.
Kadzidło

Y

PC-AIR-6

Świece — zapachowe i bezzapachowe

Y

PC-AIR-7

Zapałki

Y

PC-AIR-8

Inne produkty do ochrony powietrza

Y

PC-AIR-OTH

Produkty dla zwierząt

N

PC-ANI

Dodatki i premiksy do pasz dla zwierząt

Y

PC-ANI-1

Szampony i odżywki dla zwierząt

Y

PC-ANI-2

Inne produkty dla zwierząt (z wykluczeniem
produktów biobójczych)
Materiały artystyczne (w tym produkty chemiczne
stosowane do celów dekoracyjnych)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Farby stosowane w rzemiośle artystycznym i
hobbystycznie.

Y

PC-ART-1

Farby do malowania palcami

Y

PC-ART-2

Kredki, kredy i pastele

Y

PC-ART-3

Materiały pomocnicze dla artystów

Y

PC-ART-4

Inne produkty do ochrony powietrza i dezodoryzatory
zewnętrzne jeszcze nieuwzględnione.
Produkty do pielęgnacji zwierząt, w tym dodatki paszowe (z
wykluczeniem produktów biobójczych, leków
weterynaryjnych, materiałów paszowych, mieszanek
paszowych, karmy dla zwierząt domowych i paszy
leczniczej).
Produkty celowo dodawane do paszy albo wody w celu
spełnienia określonej funkcji. Z wykluczeniem żywności i
produktów do karmienia.
Z wykluczeniem produktów biobójczych.

Kategoria obejmuje farby i inne materiały artystyczne i
rzemieślnicze do prac artystycznych albo do celów
dekoracyjnych, w tym materiały pomocnicze. Kleje
artystyczne i rzemieślnicze, patrz „Kleje i szczeliwa do
użytku domowego, biurowego albo szkolnego”.
Farby do prac artystycznych i twórczych oraz do
barwienia/dekorowania wyrobów (z wykluczeniem „Farb do
malowania palcami” i farb w sprayu do graffiti/sztuki
ulicznej, patrz „Farby i powłoki w aerozolu”).
Farby do użytku w zabawach dla dzieci, nakładane
bezpośrednio palcami.
Mieszaniny w postaci stałej/skompresowanej do
kolorowania/rysowania w pracach twórczych albo zabawie.
Materiały pomocnicze artystów, w tym nośniki/bazy (takie
jak oleje), rozpuszczalniki/rozcieńczalniki, środki do efektów
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specjalnych, środki barwiące, szybko i wolno schnące żele,
utrwalacze i lakiery.
Materiał do twórczego modelowania/rzeźbienia dla dorosłych
albo dzieci, taki jak glinki (ceramiczne, polimerowe itp.).
Kategoria obejmuje produkty chemiczne, takie jak sztuczny
śnieg/płatki śniegu/szron, sztuczne pajęczyny…
Inne materiały artystyczne i produkty chemiczne stosowane
do celów dekoracyjnych, jeszcze nieuwzględnione
W sprawie detergentów patrz „Detergenty i środki
pomocnicze do prania i zmywania naczyń (z wykluczeniem
produktów biobójczych)”.
Produkty przeznaczone do mechanicznego czyszczenia
powierzchni, w tym np. ogólne albo uniwersalne środki
czyszczące, środki czyszczące do kuchni, toalety albo
łazienki.

Związki do wykonywania modeli

Y

PC-ART-5

Produkty chemiczne stosowane do celów
dekoracyjnych
Inne materiały artystyczne (w tym produkty
chemiczne stosowane do celów dekoracyjnych)
Produkty czyszczące, do pielęgnacji i konserwacji (z
wykluczeniem produktów biobójczych)

Y

PC-ART-6

Y

PC-ART-OTH

N

PC-CLN

Ścierne produkty czyszczące

Y

PC-CLN-1

Środki czyszczące niezawierające substancji
ściernych do celów ogólnych (albo uniwersalne)
Produkty wybielające do czyszczenia albo do prania
(z wykluczeniem produktów biobójczych)
Produkty do usuwania kamienia

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Produkty czyszczące do odpływów

Y

PC-CLN-5

Środki czyszczące do kominków i usuwania osadów
dymnych
Produkty czyszczące do szyb/okien/luster (z
wykluczeniem szyb pojazdów)
Produkty do czyszczenia/pielęgnacji mebli w
pomieszczeniach (z wykluczeniem skóry i tapicerki)

Y

PC-CLN-6

Kategoria obejmuje produkty do wędzarni i kominów.

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Środki czyszczące do stosowania na zewnątrz (z
wykluczeniem kamienia, betonu i podobnych
powierzchni)

Y

PC-CLN-9

W sprawie środków czyszczących do szyb pojazdów patrz
„Środki czyszczące do szyb pojazdów”.
Produkty do czyszczenia i pielęgnacji drewnianych i innych
twardych powierzchni mebli w pomieszczeniach. Kategoria
obejmuje produkty do ogólnego czyszczenia, spraye do
kurzu, pasty, odżywki…
Produkty do oczyszczania i pielęgnacji, na przykład do mebli
ogrodowych, drewnianych tarasów i podestów, ogrodzeń…
(z wykluczeniem produktów biobójczych). W przypadku
czyszczenia chodników, ścieżek na zewnątrz... patrz „Silne
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produkty czyszczące do kamienia i podobnych powierzchni”.
Kuchenne i powiązane produkty czyszczące (z
wykluczeniem produktów biobójczych)

N

PC-CLN10

Środki czyszczące do kuchni

Y

PC-CLN-10.1

Środki czyszczące do maszyn i urządzeń kuchennych

Y

PC-CLN-10.2

Produkty do czyszczenia/pielęgnacji płyt kuchennych

Y

PC-CLN-10.3

Środki czyszczące do piekarników, grilli albo rusztów.

Y

PC-CLN-10.4

Inne kuchenne i pokrewne produkty czyszczące

Y

Produkty do czyszczenia/pielęgnacji łazienek i toalet
(z wykluczeniem produktów biobójczych)

N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Środki czyszczące do łazienek

Y

PC-CLN-11.1

Środki czyszczące do toalet

Y

PC-CLN-11.2

Produkty do wielokrotnego spłukiwania toalet

Y

PC-CLN-11.3

Inne produkty do czyszczenia/pielęgnacji łazienek i
toalet (z wykluczeniem produktów biobójczych)
Produkty do czyszczenia/pielęgnacji kamienia, płytek
i fug
Środki do czyszczenia/pielęgnacji kamienia i płytek —
regularne stosowanie

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Y

PC-CLN-12.2

Silne produkty czyszczące do kamienia i podobnych
powierzchni

Z wykluczeniem „produktów biobójczych”, środków
odkamieniających (patrz „Produkty do usuwania kamienia”)
i ściernych środków czyszczących (patrz „Ścierne środki
czyszczące”).
Produkty obejmujące środki do różnych powierzchni,
odtłuszczacze i środki czyszczące do płytek kuchennych.
Z wykluczeniem odkamieniaczy, patrz „Produkty do
usuwania kamienia”.

Z wykluczeniem „produktów biobójczych”, środków
odkamieniających (patrz „Produkty do usuwania kamienia”)
i ściernych środków czyszczących (patrz „Ścierne środki
czyszczące”).
Kategoria obejmuje środki czyszczące do wielu powierzchni i
płytek łazienkowych.
Z wykluczeniem środków do wielokrotnego spłukiwania.
Środki do wielokrotnego spłukiwania, do stosowania w
spłuczce albo muszli klozetowej.

Z wykluczeniem produktów biobójczych, a także produktów
do stosowania w kuchni i łazience.
Produkty czyszczące, przeznaczone do regularnej
konserwacji powierzchni kamiennych i płytek, w tym podłóg.
Z wykluczeniem produktów przeznaczonych specjalnie do
kuchni, toalet i łazienek.
Produkty do intensywnego czyszczenia kamienia i
podobnych powierzchni, w tym chodników zewnętrznych,
ścieżek, nagrobków,…
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Środki czyszczące do fug

Y

PC-CLN-12.3

Inne produkty do czyszczenia/pielęgnacji kamienia,
płytek i fug
Produkty do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji
podłóg (z wykluczeniem kamieni i płytek)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Produkty czyszczące do podłóg

Y

PC-CLN-13.1

Produkty do pielęgnacji podłóg, np. woski, emulsje

Y

PC-CLN-13.2

Produkty do usuwania pokryć podłogowych

Y

PC-CLN-13.3

Inne produkty czyszczące, do pielęgnacji i
konserwacji podłóg (z wykluczeniem kamieni i płytek)
Produkty do pokryć podłogowych włókienniczych i
tapicerki
Produkty czyszczące do pokryć podłogowych
włókienniczych/tapicerki
Dezodoryzatory albo odświeżacze do pokryć
podłogowych włókienniczych/tapicerki

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Y

PC-CLN-14.1

Y

PC-CLN-14.2

Y
N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Y

PC-CLN-15.1

Y

PC-CLN-15.2

Y

PC-CLN-15.3

Inne produkty do pokryć podłogowych włókienniczych
i tapicerki
Środki czyszczące do określonych przedmiotów
osobistych
Środki czyszczące do okularów
Środki czyszczące do domowych ekranów
elektronicznych
Środki czyszczące do instrumentów muzycznych
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Produkt przeznaczony do czyszczenia fug.
Z wykluczeniem produktów biobójczych, a także produktów
do stosowania w kuchni i łazience.
Z wykluczeniem produktów do kamiennych i kafelkowych
podłóg , patrz „Produkty do czyszczenia/pielęgnacji
kamienia, płytek i fug”.
Produkty czyszczące przeznaczone do regularnego
stosowania do konserwacji podłóg, w tym kapsułki z dawką
jednostkową. Z wykluczeniem podłogi z kamienia i płytki,
patrz „Produkty do czyszczenia/pielęgnacji kamienia, płytek
i fug”.
Kategoria nie obejmuje środków do usuwania farby, patrz
„Środki do usuwania farby, rozcieńczalniki i powiązane
środki pomocnicze”.

Kategoria obejmuje produkty czyszczące do pokryć
podłogowych włókienniczych i tapicerki.

Z wykluczeniem odświeżaczy do materiałów włókienniczych,
patrz „Odświeżacze/dezodoryzatory do materiałów
włókienniczych”.

Z wykluczeniem roztworów do czyszczenia soczewek
kontaktowych.
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Środek do polerowania metalu/usuwania zmatowień

Y

PC-CLN-15.4

Inne środki czyszczące do określonych przedmiotów
osobistych
Środki do czyszczenia i pielęgnacji materiałów
włókienniczych i skóry (w tym obuwia)

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Skóra — środki czyszczące i pielęgnacyjne

Y

PC-CLN-16.1

Obuwie z materiału włókienniczego — produkty
czyszczące
Odświeżacze/dezodoryzatory do materiału
włókienniczego
Produkty do czyszczenia chemicznego i produkty
powiązane
Produkty impregnujące do gotowych wyrobów z
materiałów włókienniczych i skóry

Y

PC-CLN-16.2

Y

PC-CLN-16.3

Y

PC-CLN-16.4

Y

PC-CLN-16.5

Materiały włókiennicze do stosowania zewnętrznego
— produkty czyszczące
Pozostałe produkty do czyszczenia i pielęgnacji
materiałów włókienniczych i skóry (w tym obuwia)
Środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów
(wszystkie typy)

Y

PC-CLN-16.6

Y

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

N
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Kategoria obejmuje środki czyszczące do biżuterii, srebra i
innych metali, takich jak mosiądz, miedź…

Produkty do czyszczenia i pielęgnacji materiałów
włókienniczych i skórzanych, w tym obuwia. Z
wykluczeniem tapicerki, patrz „Produkty do pokryć
podłogowych włókienniczych i tapicerki”; Kategoria nie
obejmuje barwników, patrz „Barwniki” albo „Pigmenty”.
Produkty przeznaczone do czyszczenia albo
kondycjonowania wyrobów skórzanych, takich jak obuwie,
meble i inne w celu zachowania albo przywrócenia
wytrzymałości, wyglądu i elastyczności (z wykluczeniem
„produktów impregnujących”).
Produkty czyszczące do obuwia z materiału włókienniczego
(z wykluczeniem obuwia skórzanego).
Z wykluczeniem produktów do pielęgnacji obuwia, patrz
„Produkty do pielęgnacji obuwia”.
Produkty przeznaczone do czyszczenia materiałów
włókienniczych w niewodnych procesach czyszczenia.
Produkty przeznaczone do impregnacji albo jako impregnaty
do gotowych wyrobów z materiałów włókienniczych i skóry
Kategoria nie obejmuje produktów impregnacyjnych
stosowanych w przetwórstwie przemysłowym materiałów
włókienniczych albo skóry, patrz „Produkty do obróbki
materiałów włókienniczych” albo „Produkty do obróbki
skóry”.
Produkty przeznaczone do czyszczenia markiz, namiotów,
plandek, żagli…
Z wykluczeniem barwników, patrz „Barwniki”.
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Produkty czyszczące do powierzchni zewnętrznych —
wszystkie typy pojazdów

Y

PC-CLN-17.1

Kategoria obejmuje szampony samochodowe i inne
produkty przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń,
tłuszczu i brudu z zewnętrznych części samochodu.
Kategoria obejmuje lakiery, pasty, woski…

Produkty do pielęgnacji zewnętrznej — wszystkie
typy pojazdów
Produkty do czyszczenia i pielęgnacji wnętrz (z
wykluczeniem produktów do ochrony powietrza i
produktów do tapicerki albo skóry)

Y

PC-CLN-17.2

Y

PC-CLN-17.3

Środki czyszczące do silnika

Y

PC-CLN-17.4

Środki czyszczące do hamulców

Y

PC-CLN-17.5

Środki czyszczące do chromu, felg i innych metali —
wszystkie typy pojazdów
Środki czyszczące do szyb samochodowych

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych

Y

PC-CLN-17.8

Inne środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów
(wszystkich typów)
Inne produkty do czyszczenia, pielęgnacji i
konserwacji (z wykluczeniem produktów biobójczych)
Substancje barwiące

Y
Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Barwniki

Y

PC-COL-1

Kategoria obejmuje produkty końcowe stosowane do
nadawania koloru, np. materiałom włókienniczym, skórom.
Dla substancji barwiących bez zastosowania końcowego, np.
surowce, patrz „F — Mieszaniny do dalszego działania w
zakresie przygotowania mieszaniny jako postaci użytkowej”.
Rozpuszczalne substancje barwiące

Pigmenty

Y

PC-COL-2

Nierozpuszczalne substancje barwiące

Wyroby budowlane

N

PC-CON

Produkty do czyszczenia i pielęgnacji stosowane na
powierzchniach wewnętrznych pojazdów, np. z gumy,
winylu, plastiku. Do skórzanej tapicerki, patrz „Skóra —
środki czyszczące i pielęgnacyjne”. Środki czyszczące do
tkanin i tapicerki z materiału włókienniczego, patrz
„Produkty do czyszczenia pokrycia podłogowego
włókienniczego/tapicerki”.

Produkty przeznaczone do mycia szyb samochodowych,
bezpośrednio nakładane.
Produkt stosowany w pojazdach do czyszczenia szyb za
pomocą wycieraczek.

Produkty budowlane obejmują produkty przeznaczone do
wykorzystania w pracach budowlanych (pracach
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Instalacje do produkcji klinkieru cementowego

Y

PC-CON-1

Beton

Y

PC-CON-2

Gips

Y

PC-CON-3

Zaprawy murarskie

Y

PC-CON-4

Chemikalia budowlane

Y

PC-CON-5

Inne wyroby budowlane

Y

PC-CON-OTH
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konstrukcyjnych albo inżynieryjnych) albo ich części (z
wyjątkiem produktów biobójczych).
Cement jest hydrauliczną substancją wiążącą, tj. drobno
zmielonym materiałem nieorganicznym, po zmieszaniu z
wodą tworzącym pastę, która zestala się i twardnieje w
wyniku reakcji i procesów hydratacji, po których zachowuje
swoją wytrzymałość i stabilność nawet pod wodą.
Beton jest produktem powstałym przez zmieszanie
cementu, gruboziarnistego/drobnego kruszywa i wody (z
dodatkami albo bez domieszek i dodatków), którego
właściwości ujawniają się po wskutek jego uwodnienia.
Produkty gipsowe powstają głównie na bazie siarczanu
wapnia i obejmują tynki gipsowe, jastrychy podłogowe i
wypełniacze.
Zaprawa to ogólny termin obejmujący zaprawy murarskie i
naprawcze, gładzie i tynki, jastrychy i kleje na bazie
cementu (inne kleje niecementowe, patrz „Kleje i szczeliwa
— prace budowlane i konstrukcyjne”).
Chemikalia budowlane obejmują produkty dodawane do
materiałów budowlanych albo nanoszone na nie na placu
budowy: w celu poprawy urabialności albo zwiększenia
wydajności, np. domieszki i dodatki (polikarboksylany,
żywice polikondensacyjne, etery celulozy, siloksany,
biopolimery...) do betonu i zaprawy; do poprawy określonej
funkcji, np. modyfikowane systemy zapraw mineralnych
(zaprawy naprawcze, tynki, produkty uszczelniające i
wiążące, np. dyspersje polimerowe, żywice epoksydowe,
poliuretany... ); do ochrony materiałów budowlanych albo
wykonanej z nich gotowej konstrukcji, np. środki
antyadhezyjne do betonu, środki hydrofobizujące, żywice
reaktywne, membrany w płynie stosowane do impregnacji,
modyfikowane emulsje bitumiczne do impregnacji…
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Detergenty i środki pomocnicze do prania i zmywania
naczyń (z wykluczeniem produktów biobójczych)

N

PC-DET

Detergenty przeznaczone do prania

N

PC-DET-1

Detergent przeznaczony do prania ręcznego

Y

PC-DET-1.1

Produkty zawierające mydła albo inne środki
powierzchniowo czynne przeznaczone do mycia i
czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn,
proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i być
sprzedawane do stosowania w gospodarstwie domowym,
obiektach użyteczności publicznej albo do celów
przemysłowych.
Ta kategoria uwzględnia produkty do mycia i
kondycjonowania prania w gospodarstwach domowych (w
tym w pralniach) oraz w pralkach przemysłowych.
Detergent przeznaczony do ręcznego prania bielizny.

Detergenty przeznaczone do prania — do użytku
domowego
Detergenty przeznaczone do prania — zastosowanie
profesjonalne albo przemysłowe
Inne detergenty przeznaczone do prania

Y

PC-DET-1.2

Kategoria obejmuje kapsułki dawki jednostkowej.

Y

PC-DET-1.3

Kategoria obejmuje kapsułki dawki jednostkowej.

Y

PC-DET-1.OTH

Pomocnicze produkty do prania i pielęgnacji (z
wykluczeniem produktów biobójczych)

N

PC-DET-2

Wzmacniacze detergentów i odplamiacze do prania

Y

PC-DET-2.1

Środki zmiękczające do tkanin

Y

PC-DET-2.2

Produkty wspomagające prasowanie

Y

PC-DET-2.3

Skrobia do prania

Y

PC-DET-2.4

Środki do usuwania plam w obróbce wstępnej

Y

PC-DET-2.5

Środki płuczące do prania (z wykluczeniem

Y

PC-DET-2.6

Z wykluczeniem wybielaczy do prania, patrz „Produkty
wybielające do czyszczenia albo do prania (z wykluczeniem
produktów biobójczych)”; z wykluczeniem odświeżaczy do
materiałów włókienniczych, patrz
„Odświeżacze/dezodoryzatory do materiałów
włókienniczych”.
Produkty do prania przeznaczone do poprawy wydajności
czyszczenia w procesie prania albo usuwania plam z
tekstyliów.
Produkty mające na celu zmianę odczucia materiałów
włókienniczych w procesach, które mają uzupełniać pranie
tkanin.

Produkty przeznaczone do usuwania plam przed praniem.
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produktów biobójczych)
Środki do pielęgnacji pralek

Y

PC-DET-2.7

Wybielacze albo rozjaśniacze optyczne

Y

PC-DET-2.8

Inne pomocnicze produkty do prania i pielęgnacji (z
wykluczeniem produktów biobójczych)
Detergenty do zmywania naczyń

Y

PC-DET-2.OTH

N

PC-DET-3

Detergenty do automatycznego zmywania naczyń —
do użytku domowego
Detergenty do automatycznego zmywania naczyń —
do użytku profesjonalnego albo przemysłowego
Detergenty do ręcznego zmywania naczyń

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Inne detergenty do zmywania naczyń

Y

PC-DET-3.OTH

Pomocnicze produkty do mycia i pielęgnacji naczyń

N

PC-DET-4

Sól do zmywarek

Y

PC-DET-4.1

Środki do pielęgnacji zmywarek

Y

PC-DET-4.2

Produkty do ochrony szkła

Y

PC-DET-4.3

Środki do płukania naczyń

Y

PC-DET-4.4

Inne pomocnicze środki do mycia i pielęgnacji naczyń

Y

PC-DET-4.OTH

E-liquidy i mieszanki do elektronicznych papierosów

N

PC-ELQ

E-liquidy do elektronicznych papierosów

Y

PC-ELQ-1

Mieszanki do e-liquidów

Y

PC-ELQ-2

Kategoria nie dotyczy produktów, które stosowane są
wyłącznie do dezodoryzacji, patrz „Dezodoryzatory
powietrza”.
Wybielacze albo wybielacze optyczne to środki do
rozjaśniania fluorescencyjnego, które odbijają promienie
ultrafioletowe słońca jako białe, widzialne światło, nadając
odzieży wrażenie bieli.

Kategoria obejmuje dawki jednostkowe.

Produkty przede wszystkim stosowane np. w restauracjach,
instytucjach...
Detergenty przeznaczone do ręcznego mycia naczyń.

Kategoria obejmuje produkty antykorozyjne. Kategoria nie
dotyczy produktów, które służą wyłącznie do dezodoryzacji,
patrz „Dezodoryzatory powietrza”.
Produkty mające poprawiać płukanie i zapobiegać
powstawaniu filmu na naczyniach.

E-liquidy do elektronicznych papierosów to mieszanki, które
są dostarczane do użytkownika końcowego jako gotowe do
użycia produkty do waporyzacji.
Mieszanki e-liquidów są dostarczane jako część tak zwanych
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Nawozy i produkty nawozowe

N

PC-FER

Nawozy

Y

PC-FER-1

Środek wapnujący

Y

PC-FER-2

Środki do ulepszania gleby

Y

PC-FER-3

Podłoża wzrostowe

Y

PC-FER-4

Dodatki rolnicze

Y

PC-FER-5

Biostymulatory dla roślin

Y

PC-FER-6
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zestawów do samodzielnego mieszania, w których
użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie
końcowego e-liquidu na podstawie szczegółowych instrukcji
dostawcy. Mieszanki te nie są przeznaczone do stosowania
w papierosach elektronicznych jako takich.
Produkty stosowane albo przeznaczone do stosowania,
samodzielnie albo w mieszaninie z innym materiałem, na
rośliny albo ich ryzosferę w celu dostarczenia roślinom
substancji odżywczych albo poprawy wydajności ich
odżywiania. Wyklucza „produkty do rekultywacji gleby”
stosowane na obszarach zanieczyszczonych.
Produkty przede wszystkim mające dostarczać roślinom
składniki odżywcze. Kategoria obejmuje nawozy zmieszane
na przykład z inhibitorami albo czynnikami chelatującymi.
Produkty mające poprawić kwasowość gleby i zawierające
tlenki, wodorotlenki, węglany albo krzemiany składników
odżywczych: wapnia (Ca) albo magnezu (Mg).
Produkty przeznaczone do dodania do gleby w celu
utrzymania, poprawy albo ochrony właściwości fizycznych
albo chemicznych, struktury albo aktywności biologicznej
gleby.
Materiał uprawny to materiał inny niż przeznaczony do
gleby, stosowany jako substrat do rozwoju korzeni.
Produkty przeznaczone do dodania do produktu
dostarczającego roślinom substancje nawozowe, z zamiarem
poprawy wzorców uwalniania składników odżywczych przez
te produkty.
Produkty stymulujące procesy nawożenia roślin niezależnie
od zawartości składników odżywczych, których jedynym
celem jest poprawa jednej albo więcej następujących
właściwości rośliny: a) efektywność wykorzystania
składników odżywczych; (b) tolerancja na stres abiotyczny
albo (c) cechy jakościowe upraw.
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Połączenie nawozów i produktów nawozowych

Y

PC-FER-7

Kategoria obejmuje produkty zawierające kombinację
kategorii nawozów i produktów nawozowych. Kategoria nie
dotyczy produktów, których głównym celem jest
dostarczanie składników odżywczych, patrz „Nawozy”.
Kategoria obejmuje paliwa do pojazdów i maszyn, oleje do
lamp (np. do lamp dekoracyjnych), płynne rozpałki do grilla
i paliwa do lamp do urządzeń przenośnych (np. do
gotowania na zewnątrz).

Paliwa (i dodatki do paliw)

N

PC-FUE

Paliwa do pojazdów i maszyn

Y

PC-FUE-1

Oleje do lamp

Y

PC-FUE-2

Płynne rozpałki do grilla

Y

PC-FUE-3

Paliwa obozowe

Y

PC-FUE-4

Dodatki do paliw i składniki paliwowe

Y

PC-FUE-5

Pozostałe paliwa

Y

PC-FUE-OTH

Tusze, tonery i powiązane materiały drukarskie

N

PC-INK

Z wykluczeniem tuszy do tatuażu, patrz „Tusze do tatuażu”.

Atramenty do pisania i rysowania

Y

PC-INK-1

Tusze i tonery do drukarek domowych i biurowych

Y

PC-INK-2

Tusze stosowane do pisania albo odręcznego rysowania, np.
piórem, pędzlem itp. Kategoria obejmuje atramenty do
stosowania z poduszką do stempli.
Tusze i tonery stosowane do drukowania w domu i biurze.

Atramenty, tonery i powiązane produkty
wykończeniowe do drukowania komercyjnego
Chemikalia do drukarni

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Płyny korekcyjne

Y

PC-INK-5

Inne tusze, tonery i powiązane materiały drukarskie

Y

PC-INK-OTH

Kategoria obejmuje zapachowe i bezzapachowe oleje do
lamp.
Płynne rozpałki np. do grilli węglowych
Paliwa do przenośnych urządzeń grzewczych, kuchennych i
oświetleniowych, jak piece i latarnie kempingowe (z
wykluczeniem olejów do lamp).
Produkty dodawane do paliw w celu nadania albo
wzmocnienia pożądanych właściwości albo w celu stłumienia
niepożądanych właściwości. Z wykluczeniem płynów
przenoszących ciepło, patrz „Płyny przenoszące ciepło”.

Produkty do przemysłowych albo profesjonalnych procesów
drukowania (fleksografia, litografia, sitodruk itp.).
Chemikalia do drukarni inne niż tusze, takie jak roztwory
nawilżające, roztwory do przemywania obciągów itp.
Płyny stosowane do pokrywania trwałej farby drukarskiej,
aby można było wprowadzić poprawki.
Pozostałe tusze, tonery i powiązane materiały drukarskie
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jeszcze nieuwzględnione.
Wyroby medyczne

N

PC-MED

Wyroby medyczne do czyszczenia albo dezynfekcji

Y

PC-MED-1

Inne wyroby medyczne

Y

PC-MED-OTH

Farby i powłoki (i powiązane substancje pomocnicze)

N

PC-PNT

Farby i powłoki aerozolowe

Y

PC-PNT-1

Farby/powłoki — Dekoracyjne

Y

PC-PNT-2

Farby/powłoki — Ochronne i funkcjonalne

Y

PC-PNT-3

Powłoki statków morskich (z wykluczeniem
produktów przeciwporostowych)

Y

PC-PNT-4

Powłoki samochodowe i lotnicze

Y

PC-PNT-5

Wyroby medyczne zgodne z definicją w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie
wyrobów medycznych.
Produkty stosowane do czyszczenia, dezynfekcji albo
sterylizacji wyrobów medycznych (z wykluczeniem
produktów biobójczych albo czyszczących).
Inne wyroby medyczne.
Produkty w postaci płynnej, pasty albo proszku, które po
nałożeniu na podłoże tworzą (przezroczystą albo
nieprzezroczystą) suchą błonę o ochronnych, dekoracyjnych
albo innych szczególnych właściwościach technicznych.
Kategoria nie obejmuje produktów chemicznych
stosowanych do gruntowania albo ochrony materiałów
budowlanych, patrz „Chemikalia budowlane”.
Farby i powłoki dostarczane w gotowych do użycia
pojemnikach aerozolowych do rozpylania.
Farby i powłoki (w tym barwniki do systemów mieszania
deco) do dekoracyjnych zastosowań architektonicznych, np.
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni budynków i
urządzeń. Kategoria obejmuje lakiery i bejce do drewna.
Powłoki ochronne, które są scharakteryzowane jako „farba”
(np. antykorozyjne, zmniejszające palność itp.), i farby do
określonych celów funkcjonalnych (np. okładzin
zbiorników/rur, oznakowania dróg, zapobiegania graffiti
itp.). Z wykluczeniem produktów chemicznych stosowanych
do gruntowania albo ochrony materiałów budowlanych,
patrz „Chemikalia budowlane”.
Powłoki do ochrony/wykończenia wszystkich jednostek
pływających. Z wykluczeniem środków przeciwporostowych,
patrz „Produkty przeciwporostowe”.
Powłoki pojazdów i samolotów (albo ich części). Obejmują
OEM (producent oryginalnego sprzętu), tj. fabrycznie
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Powłoki nakładane fabrycznie (z wykluczeniem
kategorii już uwzględnionych)

Y

PC-PNT-6

Środki do usuwania farby, rozcieńczalniki i powiązane
środki pomocnicze
Inne farby i materiały powłokowe

Y

PC-PNT-7

Y

PC-PNT-OTH

Wyroby pirotechniczne

Y

PC-PYR

Tusz do tatuażu

Y

PC-TAT

Produkty do procesów chemicznych albo technicznych

N

PC-TEC

Adsorbenty

Y

PC-TEC-1

Produkty przeciw zamarzaniu i do usuwania lodu

Y

PC-TEC-2

Środki suszące

Y

PC-TEC-3

Elektrolity do akumulatorów

Y

PC-TEC-4
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nakładane powłoki, farby, utwardzacze i reduktory do
naprawy i odnawiania itp.
Powłoki nakładane w warunkach produkcyjnych, np. na
elektryczne sprzęty gospodarstwa domowego i inne wyroby
metalowe, meble, opakowania metalowe itp. Z
wykluczeniem już uwzględnionych kategorii w grupie „Farby
i powłoki (i powiązane środki pomocnicze)”.
Chemikalia do usuwania/rozcieńczania farby, środków do
piaskowania, czyszczenia pędzli itp.
Inne farby i materiały powłokowe, które nie zostały jeszcze
uwzględnione.
Produkty, które zostały zaprojektowane tak, aby wytwarzać
efekt w postaci ciepła, światła, dźwięku, gazu, dymu albo
ich kombinacji w wyniku niedetonujących,
samopodtrzymujących egzotermicznych reakcji
chemicznych.
Kategoria obejmuje trwałe tusze do tatuażu artystycznego
albo innych celów.
Ta kategoria obejmuje wyłącznie produkty końcowe.
Kategoria nie dotyczy produktów bez zastosowania
końcowego, np. surowców, patrz „F — Mieszaniny do
dalszego działania w zakresie przygotowania mieszaniny
jako postaci użytkowej”.
Produkty adsorbujące stosowane w różnych sektorach
przemysłu do różnych zastosowań.
Produkty przeciw zamarzaniu obniżają temperaturę
zamarzania powierzchni. Produkty do usuwania lodu
obniżają temperaturę zamarzania powierzchni, by umożliwić
usunięcie lodu.
Produkty stosowane głównie do pochłaniania wilgoci.
Kategoria obejmuje żel krzemionkowy.
Mieszaniny (płyny albo pasty) przeznaczone do stosowania
jako elektrolity w bateriach.
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Gaśnice

Y

PC-TEC-5

Substancje zapachowe

Y

PC-TEC-6

Płyny przenoszące ciepło

Y

PC-TEC-7

Płyny hydrauliczne, w tym płyny hamulcowe i
przekładniowe
Półprodukty

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

Produkty do obróbki skóry (z wykluczeniem
barwników i pigmentów)

Y

PC-TEC-10

Oliwy, smary, środki uwalniające

Y

PC-TEC-11

Produkty do obróbki powierzchni metalowych

Y

PC-TEC-12

Płyny do obróbki metali

Y

PC-TEC-13

Produkty do przetwarzania papieru i tektury (z
wykluczeniem barwników)

Y

PC-TEC-14

Fotochemikalia

Y

PC-TEC-15

Preparaty i związki polimerowe

Y

PC-TEC-16

Substancje pomocnicze w przetwórstwie

Y

PC-TEC-17

17 (23)

Produkty zawierające chemikalia gaśnicze (np. pianę),
ułatwiające tłumienie małych pożarów.
Kategoria obejmuje mieszanki zapachowe wyłącznie do
zastosowania końcowego.

Substancja, która jest produkowana, zużywana albo
stosowana do przetwarzania chemicznego w celu
przekształcenia w inną substancję (REACH, art. 3 ust. 15).
Produkty stosowane do wcześniejszego przetwórstwa
przemysłowego skóry, w tym odpowiednie produkty
impregnujące. Barwniki i pigmenty, patrz „Barwniki”. Inne
produkty impregnujące do gotowych wyrobów skórzanych,
patrz „Produkty impregnujące do gotowych materiałów
włókienniczych i wyrobów skórzanych”.
Uwzględniają produkty zawierające substancje trwale
wiążące się z metalową powierzchnią. Kategoria obejmuje
np. wyroby galwaniczne i powlekane elektrolityczne.
Ta kategoria obejmuje np. wybielacze, produkty do
wykańczania, impregnacji i inne pomocnicze środki
przetwórcze. Barwniki, patrz „Barwniki”.
Produkty do chemicznej obróbki materiałów światłoczułych.
Ta kategoria uwzględnia pomocnicze substancje przetwórcze
stosowane w różnych sektorach przemysłu (o ile nie
określono inaczej w podkategoriach „PC-TEC”, np. produkty
do obróbki papieru i tektury, produkty do obróbki skóry...).
Produkty obejmują regulatory pH, flokulanty, środki
strącające, środki neutralizujące, katalizatory, emulgatory,
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solubilizatory, środki dyspergujące...
Produkty stosowane w górnictwie, przy wydobyciu
ropy naftowej albo gazu
Odczynniki i chemikalia laboratoryjne

Y

PC-TEC-18

Z wykluczeniem materiałów produkcyjnych, tj. surowce.

Y

PC-TEC-19

Produkty do rekultywacji gleby

Y

PC-TEC-20

Odczynniki i chemikalia laboratoryjne obejmują produkty o
wystarczającej czystości do stosowania np. w analizie
chemicznej, reakcjach chemicznych.
Produkty np. do rekultywacji skażonych gleb. Z
wykluczeniem „nawozów albo produktów nawozowych”.

Rozpuszczalniki i środki ekstrakcyjne

Y

PC-TEC-21

Mieszaniny surfaktantów do zastosowań
przemysłowych
Produkty do przetwarzania materiału włókienniczego
(z wykluczeniem barwników i pigmentów)

Y

PC-TEC-22

Y

PC-TEC-23

Produkty spawalnicze, lutownicze i topnikowe

Y

PC-TEC-24

Stopy

Y

PC-TEC-25

Produkty do formowania, zalewania, sztywne i
elastyczne pianki, mieszaniny żywic (z wyłączeniem
klejów, produktów budowlanych, farb i powłok)
Produkty do polimeryzacji żywic i pianek (w tym
środki utrwalające, utwardzacze, środki sieciujące)
Inne produkty do procesów chemicznych albo
technicznych
Produkty chemiczne — niesklasyfikowane

Y

PC-TEC-26

Y

PC-TEC-27

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Produkty biobójcze i środki ochrony roślin

N

PP

Produkty biobójcze

N

PP-BIO

Produkty stosowane w przetwórstwie przemysłowym
materiałów włókienniczych, w tym produkty impregnujące.
Barwniki i pigmenty, patrz „Barwniki”. Produkty
impregnujące do gotowych materiałów włókienniczych, patrz
„Produkty impregnujące do gotowych materiałów
włókienniczych i wyrobów skórzanych”.
Z wykluczeniem „produktów do obróbki powierzchni
metalowych” i „płynów do obróbki metali”.

Inne produkty do procesów chemicznych albo technicznych,
które nie zostały jeszcze uwzględnione.
Produkty chemiczne, w przypadku których w systemie na
poziomie trzecim nie ma odpowiedniej kategorii
zamierzonego stosowania.
Rodzaje produktów biobójczych, o których mowa w art. 2
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Produkty biobójcze do higieny człowieka

Y

PP-BIO-1

Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do
bezpośredniego stosowania u ludzi albo zwierząt

Y

PP-BIO-2

Produkty biobójcze do higieny weterynaryjnej

Y

PP-BIO-3

Produkty biobójcze do żywności i pasz

Y

PP-BIO-4

Produkty biobójcze do wody pitnej

Y

PP-BIO-5

Produkty biobójcze stosowane jako konserwanty
produktów podczas przechowywania

Y

PP-BIO-6

Środki konserwujące warstwę powłoki

Y

PP-BIO-7

19 (23)

ust. 1 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych
(UE) nr 528/2012.
PT1 — Produkty biobójcze do higieny stosowane na skórę
albo w kontakcie z ludzką skórą albo skórą głowy w celu
dezynfekcji skóry albo skóry głowy.
PT2 — Produkty biobójcze stosowane do dezynfekcji
powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są
stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani
paszami. Miejsca użytkowania to między innymi baseny,
akwaria, kąpieliska i inne wody; systemy klimatyzacji; oraz
ściany i podłogi na terenach prywatnych, publicznych i
przemysłowych oraz w innych miejscach działalności
zawodowej.
PT3 — Produkty biobójcze do higieny weterynaryjnej, takie
jak środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do
higieny paszczy albo ciała albo produkty z działaniem
przeciwdrobnoustrojowym.
PT4 — Produkty biobójcze stosowane do dezynfekcji
urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni
i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu,
przechowywania i spożycia żywności albo pasz (włącznie z
wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.
PT5 — Produkty biobójcze stosowane do dezynfekcji wody
pitnej zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
PT6 — Produkty biobójcze do konserwacji produktów
wytworzonych, innych niż żywność albo pasze, kosmetyki,
produkty lecznicze albo wyroby medyczne,
przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów,
aby zapewnić tym produktom trwałość.
PT7 — Produkty biobójcze stosowane do konserwacji błon
albo powłok, przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi
mikroorganizmów albo rozwojowi glonów, stosowane w celu
ochrony pierwotnych właściwości powierzchni materiałów
albo przedmiotów takich jak farby, tworzywa sztuczne,
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szczeliwa, kleje ścienne, spoiwa, papier i dzieła sztuki.
Środki do konserwacji drewna

Y

PP-BIO-8

Środki konserwujące włókna, skóry, kauczuk i
materiały polimeryzowane

Y

PP-BIO-9

Konserwanty do materiałów budowlanych

Y

PP-BIO-10

Środki konserwujące dla płynów stosowanych w
chłodzeniu cieczą i systemach przetwórczych

Y

PP-BIO-11

Slimicydy

Y

PP-BIO-12

Konserwanty do płynów do obróbki albo cięcia

Y

PP-BIO-13

Rodentycydy (z wykluczeniem środków ochrony
roślin)

Y

PP-BIO-14

Awicydy

Y

PP-BIO-15

PT8 — Produkty biobójcze stosowane do konserwacji
drewna pochodzącego z tartaków, również będącego na
etapie przetwarzania w tartaku, albo środki stosowane do
wyrobów drewnianych mające zwalczać organizmy, które
niszczą albo szpecą drewno, w tym owady.
PT9 — Produkty biobójcze stosowane do konserwacji
materiałów włóknistych albo polimerowych, takich jak skóra,
guma, papier albo materiały włókiennicze, przeciwdziałające
szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów.
PT10 — Produkty biobójcze stosowane do konserwacji
konstrukcji murowanych, materiałów kompozytowych albo
materiałów budowlanych innych niż drewno,
przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów i
glonów.
PT11 — Produkty biobójcze do konserwacji wody albo
innych płynów stosowanych w systemach chłodniczych albo
przetwórczych, zwalczające organizmy szkodliwe, takie jak
mikroorganizmy, glony i małże.
PT12 — Produkty biobójcze stosowane w celu zapobiegania
powstawaniu i zwalczania śluzu na materiałach, sprzęcie i
konstrukcjach, stosowane w procesach przemysłowych, np.
na drewnie i masie papierniczej albo porowatych warstwach
piasku przy wydobywaniu ropy naftowej.
PT13 — Produkty biobójcze przeciwdziałające szkodliwemu
wpływowi drobnoustrojów w płynach stosowanych przy
obróbce albo cięciu metali, szkła albo innych materiałów.
PT14 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania myszy,
szczurów albo innych gryzoni, działające na innej zasadzie
niż odstraszanie albo wabienie ich.
PT15 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania
ptaków, działające na innej zasadzie niż odstraszanie albo
wabienie ich.
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Moluskocydy, wermicydy i produkty do zwalczania
innych bezkręgowców (z wykluczeniem środków
ochrony roślin)

Y

PP-BIO-16

Środki do zwalczania ryb

Y

PP-BIO-17

Środki owadobójcze, roztoczobójcze i produkty do
zwalczania innych stawonogów (z wykluczeniem
produktów równoważnych, gdy są stosowane jako
pestycydy)
Repelenty i atraktanty

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Produkty zwalczające inne kręgowce

Y

PP-BIO-20

Produkty przeciwporostowe

Y

PP-BIO-21

Płyny balsamujące i używane przy wypychaniu
zwierząt

Y

PP-BIO-22

Środki ochrony roślin (z wykluczeniem produktów
biobójczych)

N

PP-PRD

Środki roztoczobójcze do ochrony roślin

Y

PP-PRD-1

PT16 — Nieuwzględnione w innych grupach produkty
biobójcze stosowane do zwalczania mięczaków, robaków i
bezkręgowców, działające na innej zasadzie niż odstraszanie
albo wabienie ich.
PT17 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania ryb,
działające na innej zasadzie niż odstraszanie albo wabienie
ich.
PT18 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania
stawonogów (np. owadów, pajęczaków i skorupiaków),
działające na innej zasadzie niż odstraszanie albo wabienie
ich.
PT19 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania
szkodliwych organizmów (bezkręgowce, takie jak pchły,
kręgowce, takie jak ptaki, ryby, gryzonie), odstraszające
albo wabiące je.
PT20 — Produkty biobójcze stosowane do zwalczania
kręgowców, inne niż produkty uwzględnione w pozostałych
grupach w tej kategorii, działające na innej zasadzie niż
odstraszanie albo wabienie.
PT21 — Produkty biobójcze stosowane do przeciwdziałania
rozwojowi i osadzaniu się organizmów porostowych
(mikroorganizmów i wyższych form gatunków roślin i
zwierząt) na jednostkach pływających, sprzęcie do
akwakultury albo innych obiektach wykorzystywanych w
środowisku wodnym.
PT22 — Produkty biobójcze stosowane do dezynfekcji i
konserwacji całości albo niektórych części zwłok ludzkich
albo zwierzęcych.
Środki ochrony roślin opisane w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin.
Produkty stosowane do zwalczania roztoczy.

Atraktanty (z wykluczeniem substancji

Y

PP-PRD-2

Produkty powszechnie stosowane w połączeniu z pułapkami,
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semiochemicznych)

22 (23)

zapewnianiające monitorowanie upraw.

Środki bakteriobójcze do ochrony roślin

Y

PP-PRD-3

Produkty stosowane do zwalczania bakterii na roślinach.

Biopestycydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-4

Fungicydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-5

Biopestycydy obejmują produkty pochodne materiałów
naturalnych, np. zwierzęcych, roślinnych i z niektórych
minerałów; obejmują również bakterie, grzyby albo pleśnie i
wirusy oraz „substancje podstawowe”.
Produkty stosowane do zwalczania grzybów roślinnych.

Herbicydy do ochrony roślin, w tym środki niszczące
pędy i środki zabijające mech
Insektycydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-6

Produkty stosowane do zwalczania niepożądanych roślin.

Y

PP-PRD-7

Produkty stosowane do zwalczania owadów.

Moluskocydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-8

Nematocydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-9

Produkty stosowane do zwalczania ślimaków i ślimaków
nagich.
Produkty stosowane do zwalczania nicieni.

Regulatory wzrostu roślin

Y

PP-PRD-10

Repelenty do ochrony roślin

Y

PP-PRD-11

Rodentycydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-12

Substancje semiochemiczne

Y

PP-PRD-13

Środki do sterylizacji gleby

Y

PP-PRD-14

Środki kretobójcze do ochrony roślin

Y

PP-PRD-15

Wirocydy do ochrony roślin

Y

PP-PRD-16

Pozostałe środki ochrony roślin i powiązane

Y

PP-PRD-OTH

Regulator wzrostu roślin jest związkiem organicznym,
naturalnym albo syntetycznym, który modyfikuje albo
kontroluje jeden albo więcej określonych procesów
fizjologicznych w roślinie. Jeśli związek jest wytwarzany w
roślinie, nazywa się go hormonem roślinnym.
Produkty stosowane do odstraszania owadów albo innych
szkodników, by nie osiadały na powierzchni rośliny albo w
jej pobliżu.
Produkty zwalczające gryzonie, w tym szczury, myszy,
wiewiórki, świstaki, wiewiórki, jeżozwierze, nutrie i bobry.
Naturalne albo syntetyczne feromony stosowane do
przyciągania owadów w celu monitorowania i jako wskaźnik
terminu oprysku albo do zakłócania ich zachowania.
Produkty, które czasowo albo trwale zapobiegają wzrostowi
wszystkich roślin i zwierząt.
Produkty stosowane do zwalczania kretów.
Produkty stosowane do zwalczania wirusów roślinnych, takie
jak kędzierzawość liści i wirus mozaiki.
Inne środki ochrony roślin, jeszcze nieuwzględnione i
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mieszaniny
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mieszaniny stosowane w środkach ochrony roślin, w tym
adiuwanty.
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