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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
Denumirea categoriei

Selectabil

Cod

Descriere

Amestecuri pentru formulări ulterioare

Y

F

Include amestecurile („amestecuri inițiale”) destinate pentru
formularea altor amestecuri de către formulatori într-un cadru
industrial – adică amestecuri care nu au o utilizare finală
preconizată. „Amestecurile finale” pentru care se preconizează
o utilizare finală (adică nu sunt destinate unor formulări
ulterioare) se încadrează în categoria „P – Produse”.

Produse

N

P

Produse („Amestecuri finale”) destinate utilizării finale de
consumatori, utilizatori profesionali într-un cadru neindustrial
sau doar de utilizatori industriali. „Utilizarea finală” se referă la
utilizarea amestecului ca ultimă etapă înainte de sfârșitul vieții
acestuia, adică înainte ca amestecul (sau fiecare dintre
componentele sale) să fie deversat în canalele de evacuare a
deșeurilor sau în mediu, să fie inclus într-un articol sau să fie
consumat într-un proces de reacție în timpul utilizării (inclusiv
la utilizarea ca intermediar).

Produse chimice (exclusiv produse biocide)

N

PC

Adezivi și materiale de etanșare

N

PC-ADH

Exclude toate produsele biocide.
Un adeziv este un produs care poate uni materiale prin lipirea
(aderarea) suprafețelor, legătura având o forță internă
(coeziune) adecvată. Un material de etanșare este un produs
adeziv aplicat la îmbinări pentru a umple golurile, a bloca
mecanic pătrunderea aerului și a apei (de exemplu) sau a
realiza o protecție împotriva acestora.
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Adezivi și materiale de etanșare – uz casnic, în
birouri sau în școli

Y

PC-ADH-1

Adezivi și materiale de etanșare – lucrări de
construcții (cu excepția adezivilor pe bază de ciment)

Y

PC-ADH-2

Adezivi și materiale de etanșare – încălțăminte și
produse din piele

Y

PC-ADH-3

Adezivi și materiale de etanșare – procese legate de
hârtie și carton

Y

PC-ADH-4

Adezivi și materiale de etanșare – industria
transporturilor

Y

PC-ADH-5

Adezivi și materiale de etanșare – lucrări de
prelucrare a lemnului și tâmplărie (inclusiv chit)

Y

PC-ADH-6

Adezivi și materiale de etanșare – procese aferente
liniilor de asamblare

Y

PC-ADH-7
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Produse de uz general în locuințe, în școli sau în birouri.
Include lipiciuri pentru activități de artizanat, lipiciuri
universale și lipiciuri solide, lipiciuri instant, adezivi pentru
lemn, adezivi de contact, adezivi aplicați prin pulverizare etc.
Adezivi și materiale de etanșare (umplere a golurilor) pentru
lucrări de construcții pe șantiere și în afara șantierelor, precum
lucrări de construcții noi, lucrări de întreținere și renovări – de
exemplu, adezivi pentru placarea pereților (inclusiv cu tapet) și
a pardoselilor (inclusiv cu mochetă, PVC și linoleum, parchet),
precum și pentru lucrări de geniu civil (poduri, autostrăzi, căi
ferate). Pentru adezivii pe bază de ciment, vezi „Mortare” în
„Produse pentru construcții”.
Adezivi și materiale de etanșare specializate pentru produse
din piele și încălțăminte, de exemplu pentru
confecționarea/atașarea tălpilor, formare pe calapod,
bombeuri, ștaifuri, reparații post-vânzare etc.
Adezivi și materiale de etanșare specializate destinate
prelucrării hârtiei, a cartonului și a produselor conexe, de
exemplu ambalaje, etichete, laminare hârtie pe carton, legare
cărți etc. Nu include adezivii pentru hârtie destinați în principal
uzului casnic, vezi „Adezivi și materiale de etanșare – uz
casnic, în birouri sau în școli”.
Produse care conțin adezivi structurali sau materiale de
etanșare de înaltă performanță, de exemplu pentru
autovehicule și vehicule feroviare, ambarcațiuni, aeronave și
nave spațiale.
Adezivi și materiale de etanșare specializate pentru
confecționarea de dulapuri și fabricarea de mobilier, inclusiv
chit. Nu include adezivii pentru lemn destinați în principal
utilizării în locuințe, vezi „Adezivi și materiale de etanșare – uz
casnic, în birouri sau în școli”.
Adezivi și materiale de etanșare utilizate în procesele aferente
liniilor de asamblare, de exemplu în asamblarea componentelor
electronice, a dispozitivelor medicale, a jucăriilor – cu excepția
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Adezivi și materiale de etanșare formate din mai
multe componente
Alți adezivi și alte materiale de etanșare

Y

PC-ADH-8

Y

PC-ADH-OTH

Produse de tratare a aerului

N

PC-AIR

Produse de tratare a aerului pentru spații interioare
(cu acțiune continuă)

Y

PC-AIR-1

Produse de tratare a aerului pentru spații interioare
(cu acțiune instantanee)
Produse de tratare a aerului pentru încălțăminte

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Produse de tratare a aerului pentru vehicule

Y

PC-AIR-4

Dezodorizante pentru mediul ambiant (exclusiv
dezodorizante pentru cameră)

Y

PC-AIR-5

Bețișoare parfumate

Y

PC-AIR-6

Lumânări – parfumate și neparfumate

Y

PC-AIR-7

Chibrituri

Y

PC-AIR-8
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celor incluse în alte categorii, cum ar fi procesele legate de
hârtie și carton.
Produse destinate amestecării în vederea utilizării imediate ca
adeziv sau ca material de etanșare.
Alți adezivi și alte materiale de etanșare, neincluse în celelalte
categorii.
Produse de tratare a aerului destinate odorizării sau
dezodorizării spațiilor interioare (de exemplu în locuințe,
birouri etc.) sau a anumitor obiecte ori articole (de exemplu,
încălțăminte, autovehicule, aparate de uz casnic etc.). Include
bețișoare parfumate, lumânări și chibriturile utilizate pentru
aprinderea lor. Exclude produsele biocide.
Produse destinate odorizării sau dezodorizării continue a
aerului din încăperi, inclusiv difuzoare de arome (exclusiv
bețișoare parfumare și lumânări parfumate).
Produse destinate odorizării sau dezodorizării instantanee a
aerului din încăperi.

Se aplică anumitor produse a căror unică utilizare preconizată
vizează dezodorizarea spațiilor închise (de exemplu șifoniere,
dulapuri etc.), a aparatelor de uz casnic (de exemplu frigidere,
aspiratoare etc.) sau a obiectelor (de exemplu, coșuri de
gunoi). Exclude produsele dezodorizante din categoria PC-AIR,
de exemplu pentru încăperi, încălțăminte sau autovehicule. Nu
se aplică produselor destinate dezodorizării textilelor sau a
covoarelor, vezi „Produse pentru împrospătarea/dezodorizarea
textilelor” sau a covoarelor și tapițeriei, vezi „Dezodorizante
sau produse pentru împrospătarea covoarelor/tapițeriei”.
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Alte produse de tratare a aerului

Y

PC-AIR-OTH

Produse pentru animale

N

PC-ANI

Aditivi și preamestecuri pentru furaje

Y

PC-ANI-1

Șampoane și balsamuri pentru animale

Y

PC-ANI-2

Alte produse pentru animale (exclusiv produse
biocide)
Materiale pentru activități artistice (inclusiv produse
chimice utilizate în scop decorativ)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Vopsele pentru activități artistice, de artizanat și de
hobby

Y

PC-ART-1

Vopsele pentru dactilopictură

Y

PC-ART-2

Creioane cerate, crete și pasteluri

Y

PC-ART-3

Materiale auxiliare pentru artiști

Y

PC-ART-4

Compuși pentru modelaj

Y

PC-ART-5

Produse chimice utilizate în scop decorativ

Y

PC-ART-6
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Alte produse de tratare a aerului și dezodorizante pentru
mediul ambiant, neincluse în celelalte categorii.
Produse pentru îngrijirea animalelor, inclusiv aditivi furajeri
(exclusiv produse biocide, medicamente de uz veterinar,
materii prime furajere, furaje combinate, hrană pentru animale
de companie și furaje medicamentate).
Produse adăugate intenționat în furaje sau în apă pentru
îndeplinirea unei anumite funcții. Exclude hrana și produsele cu
rol de hrănire.
Exclude produsele biocide.

Include vopsele și alte materiale pentru activități artistice și de
artizanat, folosite pentru exprimare artistică sau în scop
decorativ, inclusiv materiale auxiliare. Pentru adezivii destinați
activităților artistice și de artizanat, vezi „Adezivi și materiale
de etanșare – uz casnic, în birouri sau în școli”.
Vopsele pentru exprimare artistică și creativă și pentru
colorarea/decorarea articolelor (exclusiv „Vopsele pentru
dactilopictură” și vopsele aplicate prin pulverizare pentru
graffiti/artă stradală – vezi „Vopsele și materiale de acoperire
pulverizate prin aerosoli”).
Vopsele destinate utilizării de către copii la joacă, aplicate
direct cu degetele.
Amestecuri în formă solidă/comprimată, pentru colorare/desen
ca exprimare artistică sau ca joacă.
Materiale auxiliare pentru artiști, inclusiv agenți purtători (de
exemplu, uleiuri), solvenți/diluanți, agenți pentru efecte
speciale, medii de nuanțare, geluri cu uscare rapidă și lentă,
fixativi și lacuri.
Materiale de modelaj/sculptură creativă pentru adulți sau copii,
de exemplu argile pentru modelaj (lut, paste polimerice etc.).
Include produse chimice precum zăpadă artificială/fulgi de nea
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artificiali/gheață artificială, pânze de păianjen artificiale etc.
Alte materiale pentru activități artistice (inclusiv
produse chimice utilizate în scop decorativ)
Produse de curățare, îngrijire și întreținere (exclusiv
produse biocide)
Produse de curățare abrazive

Y

PC-ART-OTH

Alte materiale pentru activități artistice și produse chimice
utilizate în scop decorativ, neincluse în celelalte categorii
Pentru detergenți, vezi „Detergenți și produse auxiliare pentru
spălarea rufelor și a vaselor (exclusiv produse biocide)”.
Produse destinate curățării suprafețelor prin acțiune mecanică,
de exemplu produse de curățare universale sau multisuprafețe,
produse de curățare pentru suprafețele din bucătărie, toaletă
sau baie.

N

PC-CLN

Y

PC-CLN-1

Produse de curățare universale (sau multisuprafețe)
neabrazive
Produse de înălbire pentru curățarea suprafețelor sau
pentru rufe (exclusiv produse biocide)
Produse de detartrare

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Produse de curățare a conductelor de scurgere

Y

PC-CLN-5

Produse de curățare a șemineelor și a gudronului
produs de fum
Produse de curățare a sticlei/geamurilor/oglinzilor
(exclusiv parbrize)
Produse de curățare/îngrijire a mobilierului de interior
(exclusiv piele și tapițerie)

Y

PC-CLN-6

Include produse pentru afumători și coșuri de fum.

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Produse de curățare pentru exterior (exclusiv pentru
piatră, beton și suprafețe similare)

Y

PC-CLN-9

Produse de curățare pentru suprafețe din bucătărie și
conexe (exclusiv produse biocide)

N

PC-CLN10

Produse de curățare pentru suprafețele din bucătărie

Y

PC-CLN-10.1

Pentru curățarea parbrizelor, vezi „Produse de curățare a
parbrizelor”.
Produse pentru curățarea și îngrijirea mobilierului de interior
cu suprafețe din lemn și alte materiale tari. Include produse
generale de curățenie, spray-uri antipraf, produse de lustruit,
produse de tratare etc.
Produse pentru curățarea și îngrijirea, de exemplu, a
mobilierului de grădină, a teraselor din lemn, a gardurilor etc.
(exclusiv produse biocide). Pentru curățarea pavajelor
exterioare, a aleilor etc. vezi „Produse de curățare a
suprafețelor cu regim intens de utilizare din piatră și materiale
similare”.
Exclude categoria „Produse biocide”, detartranții (vezi „Produse
de detartrare”) și produsele de curățare abrazive (vezi
„Produse de curățare abrazive”).
Produse cum ar fi detergenți multisuprafețe, agenți degresanți
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și produse de curățare a faianței și gresiei din bucătărie.
Produse de curățare a utilajelor și echipamentelor de
bucătărie
Produse de curățare/îngrijire a plitelor de gătit

Y

PC-CLN-10.2

Y

PC-CLN-10.3

Produse de curățare pentru cuptoare, grilluri sau
grătare
Alte produse de curățare pentru suprafețe din
bucătărie și conexe
Produse de curățare/îngrijire pentru baie și toaletă
(exclusiv produse biocide)

Y

PC-CLN-10.4

Y
N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Produse de curățare pentru baie

Y

PC-CLN-11.1

Produse de curățare a toaletei

Y

PC-CLN-11.2

Produse activate la tragerea apei pentru rezervorul
de toaletă
Alte produse de curățare/îngrijire pentru baie și
toaletă (exclusiv produse biocide)
Produse de curățare/îngrijire pentru piatră, faianță,
gresie și chit de rosturi
Produse de curățare/îngrijire pentru piatră, faianță și
gresie – utilizare regulată

Y

PC-CLN-11.3

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Produse de curățare a suprafețelor cu regim intens de
utilizare din piatră și materiale similare

Y

PC-CLN-12.2

Produse de curățare a chitului de rosturi

Y

PC-CLN-12.3

Alte produse de curățare/îngrijire pentru piatră,
faianță, gresie și chit de rosturi
Produse de curățare, îngrijire și întreținere a
pardoselilor (exclusiv a celor din piatră și gresie)

Y

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

N

Exclude detartranții, vezi „Produse de detartrare”.

Exclude categoria „Produse biocide”, detartranții (vezi „Produse
de detartrare”) și produsele de curățare abrazive (vezi
„Produse de curățare abrazive”).
Include produse de curățare multisuprafețe și pentru faianța și
gresia din baie.
Exclude agenții de curățare activați la tragerea apei pentru
rezervorul de toaletă.
Agenți de curățare activați la tragerea apei pentru rezervorul
sau rama vasului de toaletă.

Exclude produsele biocide, precum și cele destinate utilizării pe
suprafețele din baie și bucătărie.
Produse de curățare destinate utilizării regulate pentru
întreținerea suprafețelor din piatră, faianță și gresie, inclusiv a
pardoselilor. Exclude produsele concepute special pentru
suprafețele din bucătărie, toaletă și baie.
Produse de curățare a suprafețelor cu regim intens de utilizare
din piatră și materiale similare, inclusiv a pavajelor exterioare,
a aleilor, a pietrelor funerare etc.
Produse destinate în mod special curățării chitului de rosturi.
Exclude produsele biocide, precum și cele destinate utilizării pe
suprafețele din baie și bucătărie.
Exclude produsele pentru pardoseli din piatră și gresie – vezi
„Produse de curățare/îngrijire pentru piatră, faianță, gresie și
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chit de rosturi”.
Produse de curățare a pardoselilor

Y

PC-CLN-13.1

Produse de îngrijire a pardoselilor, de exemplu ceruri,
emulsii
Decapanți pentru pardoseală

Y

PC-CLN-13.2

Y

PC-CLN-13.3

Alte produse de curățare, îngrijire și întreținere a
pardoselilor (exclusiv a celor din piatră și gresie)
Produse pentru covoare și tapițerie

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Produse de curățare pentru covoare/tapițerie

Y

PC-CLN-14.1

Dezodorizante sau produse de împrospătare pentru
covoare/tapițerie
Alte produse pentru covoare și tapițerie

Y

PC-CLN-14.2

Y

Produse de curățare pentru articole personale
specifice
Produse de curățare pentru ochelari

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Y

PC-CLN-15.1

Produse de curățare pentru ecranele aparatelor
electronice casnice
Produse de curățare pentru instrumente muzicale

Y

PC-CLN-15.2

Y

PC-CLN-15.3

Produse de lustruire/înlăturare a petelor de pe
suprafețe metalice
Alte produse de curățare pentru articole personale
specifice
Produse de curățare și îngrijire pentru materiale
textile și piele (inclusiv pentru încălțăminte)

Y

PC-CLN-15.4

Y

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

N

Produse de curățare destinate utilizării regulate pentru
întreținerea pardoselilor, inclusiv capsule cu doze unice.
Exclude produsele pentru pardoseli din piatră și gresie – vezi
„Produse de curățare/îngrijire pentru piatră, faianță, gresie și
chit de rosturi”.

Exclude decapanții pentru vopsea – vezi „Decapanți pentru
vopsea, diluanți și produse auxiliare conexe”.

Include produse de curățare pentru covoare și tapițerie.
Exclude produsele de împrospătare a textilelor – vezi „Produse
pentru împrospătarea/dezodorizarea textilelor”.

Exclude soluțiile de curățare a lentilelor de contact.

Include produse de curățare a bijuteriilor, a argintăriei și a
altor metale, precum alamă, cupru etc.

Produse pentru curățarea și îngrijirea articolelor textile și din
piele, inclusiv a încălțămintei. Exclude tapițeria, vezi „Produse
pentru covoare și tapițerie”; exclude coloranții, vezi „Vopsele”
sau „Pigmenți”.
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Produse de curățare și îngrijire pentru piele

Y

PC-CLN-16.1

Produse de curățare pentru încălțăminte din
materiale textile
Produse pentru împrospătarea/dezodorizarea
textilelor
Produse de curățare chimică și produse asociate

Y

PC-CLN-16.2

Y

PC-CLN-16.3

Y

PC-CLN-16.4

Produse de impregnare pentru articole finite din
materiale textile și piele

Y

PC-CLN-16.5

Produse de curățare pentru textilele de exterior

Y

PC-CLN-16.6

Alte produse de curățare și îngrijire pentru materiale
textile și piele (inclusiv pentru încălțăminte)
Produse de curățare și îngrijire a vehiculelor (toate
tipurile)
Produse de curățare pentru exterior – toate tipurile
de vehicule

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Y

PC-CLN-17.1

Y

PC-CLN-17.2

Y

PC-CLN-17.3

Produse de îngrijire pentru exterior – toate tipurile de
vehicule
Produse de curățare și îngrijire pentru interior
(exclusiv produse de tratare a aerului și produse
pentru tapițerie sau piele)
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Produse destinate curățării sau condiționării articolelor din
piele, precum încălțăminte, mobilă și alte produse din piele,
pentru a le păstra sau a le reda rezistența, aspectul și
flexibilitatea (exclusiv categoria „Produse de impregnare”).
Produse de curățare pentru încălțăminte din materiale textile
(exclusiv încălțăminte din piele).
Exclude produsele de tratare a aerului pentru încălțăminte,
vezi „Produse de tratare a aerului pentru încălțăminte”.
Produse destinate curățării textilelor în procese de curățare
fără apă.
Produse destinate impermeabilizării sau care conferă rezistență
la murdărire articolelor finite din materiale textile și din piele.
Nu include produsele de impregnare utilizate în prelucrarea
industrială a materialelor textile sau a pieilor – vezi „Produse
de tratare a materialelor textile” sau „Produse pentru tratarea
pieilor”.
Produse destinate curățării copertinelor, a corturilor, a
prelatelor, a velelor etc.
Exclude coloranții, vezi „Vopsele”.

Include șampoane auto și alte produse destinate înlăturării
prafului, a grăsimii și a murdăriei dificile de pe suprafețele
exterioare ale automobilelor.
Include lacuri, produse de lustruit, produse de ceruit etc.
Produse de curățare și îngrijire utilizate la curățarea
suprafețelor interioare ale vehiculelor, de exemplu a celor din
cauciuc, vinil, plastic. Pentru tapițeria din piele, vezi „Produse
de curățare și îngrijire pentru piele”. Pentru curățarea tapițeriei
din țesături și materiale textile, vezi „Produse de curățare
pentru covoare/tapițerie”.
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Produse de curățare a motorului

Y

PC-CLN-17.4

Produse de curățare a frânelor

Y

PC-CLN-17.5

Produse de curățare a suprafețelor din crom, a
jantelor și a altor suprafețe metalice – toate tipurile
de vehicule
Produse de curățare a parbrizelor

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Lichid de spălare parbrize

Y

PC-CLN-17.8

Alte produse de curățare și îngrijire a vehiculelor
(toate tipurile)
Alte produse de curățare, îngrijire și întreținere
(exclusiv produse biocide)
Coloranți

Y
Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Vopsele

Y

PC-COL-1

Include produse pentru utilizare finală menite să confere
culoare materialelor, de exemplu textilelor sau pieilor. Pentru
coloranții care nu au o utilizare finală, de exemplu materii
prime, vezi „F – Amestecuri pentru formulări ulterioare”.
Coloranți solubili.

Pigmenți

Y

PC-COL-2

Coloranți insolubili.

Produse pentru construcții

N

PC-CON

Ciment

Y

PC-CON-1

Beton

Y

PC-CON-2

Ghips

Y

PC-CON-3

Produse pentru spălarea parbrizelor de vehicule prin aplicare
directă.
Produs adăugat la vehicule pentru curățarea parbrizelor cu
ajutorul ștergătoarelor.

Produsele pentru construcții includ produse destinate
incorporării în lucrări de construcții (civile sau industriale) sau
în părți ale acestora (cu excepția produselor biocide).
Cimentul este un liant hidraulic, adică un material anorganic
măcinat fin care, atunci când este amestecat cu apă, formează
o pastă care se fixează și se întărește prin reacții și procese de
hidratare, păstrându-și apoi rezistența și stabilitatea chiar și
sub apă.
Betonul este un produs format prin amestecarea cimentului cu
un agregat cu granulație grosieră/fină și cu apă (cu sau fără
incorporarea de mixturi și aditivi), amestec care își obține
proprietățile prin hidratarea cimentului.
Produsele din ghips au la bază ca element principal sulfatul de
calciu și includ gleturi, șape de pardoseală și materiale de
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umplutură.
Mortare

Y

PC-CON-4

Produse chimice pentru construcții

Y

PC-CON-5

Alte produse pentru construcții

Y

PC-CON-OTH

Detergenți și produse auxiliare pentru spălarea
rufelor și a vaselor (exclusiv produse biocide)

N

PC-DET

Detergenți de rufe

N

PC-DET-1

Detergent de rufe pentru spălare manuală

Y

PC-DET-1.1

Termenul „mortar” desemnează o categorie generică, care
cuprinde mortare pentru zidărie și reparații, tencuieli interioare
și exterioare, șape și adezivi pe bază de ciment (pentru alți
adezivi care nu sunt pe bază de ciment, vezi „Adezivi și
materiale de etanșare – lucrări de construcții”).
Produsele chimice pentru construcții includ produse care se
adaugă la sau pe materialele de construcții pe șantier în
următoarele scopuri: pentru a îmbunătăți lucrabilitatea sau a
crește performanța, de exemplu amestecuri și aditivi
(policarboxilați, rășini policondensate, eteri celulozici, siloxani,
biopolimeri etc.) pentru beton și mortar; pentru funcționalități
speciale, de exemplu sisteme cu mortare minerale modificate
(mortare de reparații, tencuieli, produse de etanșare și lipire,
de exemplu dispersii de polimeri, rășini epoxidice, poliuretani
etc. ); pentru protejarea materialelor de construcții sau a
structurii finale realizate din acestea, de exemplu agenți de
decofrare a betonului, agenți de hidrofobizare, rășini reactive,
membrane aplicate în stare lichidă pentru impermeabilizare,
emulsii pe bază de bitum modificat pentru impermeabilizare
etc.
Produse care conțin săpunuri și/sau alți agenți tensioactivi,
destinate proceselor de spălare și curățare. Detergenții pot fi
sub forme diferite (lichizi, pulbere, pastă, bucăți, tablete,
turnați sau modelați în diverse forme etc.) și pot fi utilizați sau
comercializați pentru utilizare în locuințe sau în scopuri
profesionale sau industriale.
Această categorie cuprinde produse pentru spălarea și tratarea
rufelor în gospodărie (inclusiv în spălătorii automate și
spălătorii comune) și în mașini de spălat industriale.
Un detergent destinat în mod special spălării manuale a
rufelor.
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Detergenți de rufe – uz casnic

Y

PC-DET-1.2

Include capsulele cu doză unică.

Detergenți de rufe – utilizare profesională sau
industrială.
Alți detergenți de rufe

Y

PC-DET-1.3

Include capsulele cu doză unică.

Y

Produse auxiliare de spălare și îngrijire a rufelor
(exclusiv produse biocide)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Potențatoare pentru detergenți și produse de
înlăturare a petelor la spălare

Y

PC-DET-2.1

Balsamuri pentru textile

Y

PC-DET-2.2

Produse pentru ușurarea călcatului

Y

PC-DET-2.3

Apret de rufe

Y

PC-DET-2.4

Produse de pretratare pentru înlăturarea petelor

Y

PC-DET-2.5

Agenți de clătire pentru rufe (exclusiv produse
biocide)
Agenți de îngrijire a mașinii de spălat

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Agenți de albire sau înălbitori optici

Y

PC-DET-2.8

Alte produse auxiliare de spălare și îngrijire a rufelor
(exclusiv produse biocide)
Detergenți de vase

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Detergenți de vase pentru mașina automată – uz
casnic
Detergenți de vase pentru mașina automată –
utilizare profesională sau industrială

11 (22)

Exclude înălbitorii pentru rufe, vezi „Produse de înălbire pentru
curățarea suprafețelor sau pentru rufe (exclusiv produse
biocide)”; exclude produsele pentru împrospătarea textilelor,
vezi „Produse pentru dezodorizarea/împrospătarea textilelor”.
Produse utilizate în timpul spălării cu scopul de a îmbunătăți
performanța de curățare a procesului de spălare sau de a
înlătura petele de pe textile.
Produse cu rolul de a modifica senzația la atingere a țesăturilor
în cadrul unor procese complementare spălării.

Produse destinate înlăturării petelor înaintea procesului de
spălare.

Nu se aplică produselor utilizate doar pentru dezodorizare, vezi
„Dezodorizante pentru mediul ambiant”.
Agenții de albire sau înălbitorii optici sunt agenți de albire
fluorescenți care reflectă razele ultraviolete ale soarelui sub
formă de lumină vizibilă albă, conferind impresia de alb al
îmbrăcămintei.

Include detergenții în doză unică.

Produse destinate în principal utilizării în restaurante, instituții
etc.
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Detergenți de vase pentru spălare manuală

Y

PC-DET-3.3

Alți detergenți de vase

Y

Produse auxiliare pentru spălarea și îngrijirea vaselor

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Sare pentru mașina de spălat vase

Y

PC-DET-4.1

Agenți de îngrijire pentru mașina de spălat vase

Y

PC-DET-4.2

Produse de protecție a sticlei

Y

PC-DET-4.3

Agenți de clătire pentru vase

Y

PC-DET-4.4

Alte produse auxiliare pentru spălarea și îngrijirea
vaselor
Lichide și amestecuri pentru țigarete electronice

Y
N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

Lichide pentru țigarete electronice

Y

PC-ELQ-1

Amestecuri pentru lichidele destinate țigaretelor
electronice

Y

PC-ELQ-2

Îngrășăminte și produse fertilizante

N

PC-FER

Îngrășăminte

Y

PC-FER-1

12 (22)

Detergenți destinați utilizării pentru spălarea manuală a
vaselor.

Include produse anticorozive. Nu se aplică produselor destinate
exclusiv dezodorizării, vezi „Dezodorizante pentru mediul
ambiant”.
Produse menite să îmbunătățească clătirea și să prevină
formarea de pelicule pe vase.

Lichidele pentru țigarete electronice sunt amestecuri furnizate
consumatorului final sub formă de produse gata de consum
destinate fumatului de țigarete electronice.
Amestecurile pentru lichidele destinate țigaretelor electronice
sunt furnizate ca parte a așa-numitelor kituri pentru
prepararea propriilor amestecuri, cu care utilizatorul își prepară
singur lichidul final pentru țigarete electronice, pe baza
instrucțiunilor specifice ale furnizorului. Aceste amestecuri nu
sunt destinate utilizării ca atare în țigarete electronice.
Produse aplicate sau care urmează să fie aplicate, ca atare sau
amestecate cu alt material, pe plante sau pe rizosfera plantelor
în scopul de a le furniza plantelor nutrienți sau de a le
îmbunătăți eficiența nutrițională. Exclude produsele din
categoria „Produse de remediere a solului” utilizate în zonele
contaminate.
Produse destinate în principal furnizării de substanțe nutritive
plantelor. Include îngrășăminte amestecate, de exemplu, cu
inhibitori sau cu agenți de chelare.
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Amendamente minerale bazice

Y

PC-FER-2

Produse menite să corecteze aciditatea solului și care conțin
oxizi, hidroxizi, carbonați sau silicați ai nutrienților calciu (Ca)
sau magneziu (Mg).
Produse care se adaugă solului în vederea menținerii,
îmbunătățirii sau protejării proprietăților fizice sau chimice, a
structurii sau a activității biologice a acestuia.
Un substrat de cultură este un material altul decât solul
destinat utilizării ca substrat pentru dezvoltarea rădăcinii.
Produse menite să fie adăugate unui produs care furnizează
nutrienți plantelor, pentru a îmbunătăți caracteristicile de
eliberare a nutrienților ale produsului respectiv.
Produse care stimulează procesele de nutriție ale plantelor
independent de conținutul nutritiv al produsului, cu unicul scop
de a îmbunătăți una sau mai multe dintre caracteristicile
următoare ale plantelor: (a) utilizarea eficientă a nutrienților;
(b) toleranța la stresul abiotic sau (c) caracteristicile calitative
ale culturii.
Include produse care conțin o combinație din categoriile
îngrășăminte și produse fertilizante. Nu se aplică produselor al
căror scop principal constă în furnizarea de substanțe nutritive,
vezi „Îngrășăminte”.
Include combustibili pentru vehicule și utilaje, petroluri
lampante (de exemplu, pentru lămpi decorative), lichide de
aprins focul pentru grătar și combustibil lampant pentru
dispozitive portabile (de exemplu, pentru gătit în aer liber).

Amelioratori de sol

Y

PC-FER-3

Substraturi de cultură

Y

PC-FER-4

Aditivi agronomici

Y

PC-FER-5

Biostimulatori ai plantelor

Y

PC-FER-6

Combinații de îngrășăminte și produse fertilizante

Y

PC-FER-7

Combustibili (și aditivi pentru combustibili)

N

PC-FUE

Combustibili pentru vehicule și utilaje

Y

PC-FUE-1

Petrol lampant

Y

PC-FUE-2

Include petrol lampant parfumat și neparfumat.

Lichide de aprins focul pentru grătar

Y

PC-FUE-3

Lichide de aprins focul, de exemplu pentru grătare cu cărbuni.

Combustibili pentru camping

Y

PC-FUE-4

Aditivi pentru combustibili și componente ale
combustibililor

Y

PC-FUE-5

Combustibili pentru dispozitive portabile de încălzire, gătit și
iluminat, de exemplu aragaze și felinare pentru camping
(exclusiv petroluri lampante).
Produse care se adaugă la combustibili pentru a le conferi sau
intensifica anumite proprietăți sau pentru a elimina unele
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proprietăți nedorite. Exclude agenții termici, vezi „Agenți
termici”.
Alți combustibili

Y

PC-FUE-OTH

Cerneluri, tonere și materiale tipografice conexe

N

PC-INK

Cerneluri pentru scris și desenat

Y

PC-INK-1

Cerneluri și tonere pentru imprimante de uz casnic și
de birou
Cerneluri, tonere și produse de finisare conexe pentru
imprimare comercială
Substanțe chimice pentru tipografii

Y

PC-INK-2

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Fluide corectoare

Y

PC-INK-5

Alte cerneluri, tonere și materiale tipografice conexe

Y

PC-INK-OTH

Dispozitive medicale

N

PC-MED

Dispozitive medicale pentru curățare sau dezinfectare

Y

PC-MED-1

Alte dispozitive medicale

Y

PC-MED-OTH

Vopsele și materiale de acoperire (și produse
auxiliare conexe)

N

PC-PNT

Vopsele și materiale de acoperire pulverizate prin
aerosoli

Y

PC-PNT-1

Exclude cernelurile pentru tatuaje, vezi „Cerneluri pentru
tatuaje”.
Cerneluri pentru scris sau desenat manual, de exemplu cu
stilou, pensulă etc. Include tușurile pentru ștampile.
Cerneluri și tonere utilizate pentru imprimare în locuințe și la
birou.
Produse pentru procese de imprimare profesională sau
industrială (flexografie, litografie, serigrafie etc.).
Substanțe chimice pentru tipografii, altele decât cernelurile, de
exemplu soluții de umezire a plăcilor tipografice, soluții de
spălare a cauciucului de la mașinile offset etc.
Fluide folosite pentru acoperirea cernelii permanente, pentru a
putea face corecturi.
Alte cerneluri, tonere și materiale tipografice conexe, neincluse
în celelalte categorii.
Dispozitive medicale astfel cum sunt definite în Regulamentul
(UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului
privind dispozitivele medicale.
Produse utilizate pentru curățarea, dezinfectarea sau
sterilizarea dispozitivelor medicale (exclusiv produse biocide
sau de curățare).
Alte dispozitive medicale.
Produse sub formă lichidă, de pastă sau de pulbere care,
aplicate pe un substrat, formează o peliculă uscată (limpede
sau opacă) cu rol protector sau decorativ și/sau cu alte
proprietăți tehnice specifice. Exclude produsele chimice
utilizate pentru amorsarea sau protejarea materialelor de
construcții, vezi „Produse chimice pentru construcții”.
Vopsele și materiale de acoperire furnizate în recipiente cu
aerosoli, pentru aplicare prin pulverizare.
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Vopsele/materiale de acoperire cu rol decorativ

Y

PC-PNT-2

Vopsele/materiale de acoperire cu rol de protecție și
funcțional

Y

PC-PNT-3

Materiale de acoperire pentru nave maritime
(exclusiv produse antivegetative)

Y

PC-PNT-4

Materiale de acoperire în industria auto și
aerospațială

Y

PC-PNT-5

Materiale de acoperire aplicate din fabrică (exclusiv
categoriile prezentate anterior)

Y

PC-PNT-6

Decapanți, diluanți și produse auxiliare conexe

Y

PC-PNT-7

Alte vopsele și materiale de acoperire

Y

PC-PNT-OTH

Produse pirotehnice

Y

PC-PYR

Cerneluri pentru tatuaje

Y

PC-TAT

15 (22)

Vopsele și materiale de acoperire (inclusiv nuanțatoare pentru
sisteme de amestecare a vopselelor decorative) pentru uz
arhitectural decorativ, de exemplu pentru suprafețele
interioare și exterioare ale clădirilor și accesoriilor. Include
lacuri și baițuri pentru lemn.
Materiale de acoperire cu rol de protecție care sunt
caracterizate ca „vopsea” (de exemplu, anticorozive, ignifuge
etc.) și vopsele pentru scopuri funcționale specifice (de
exemplu, căptușeli pentru rezervoare/conducte, marcaje
rutiere, antigraffiti etc.). Exclude produsele chimice utilizate
pentru amorsarea sau protejarea materialelor de construcții –
vezi „Produse chimice pentru construcții”.
Materiale de acoperire pentru protejarea/finisarea tuturor
ambarcațiunilor. Exclude vopselele antivegetative, vezi
„Produse antivegetative”.
Materiale de acoperire pentru vehicule și aeronave (sau piesele
acestora). Include produse OEM (producător de echipamente
originale), adică materiale de acoperire, vopsele, întăritoare și
reductoare aplicate din fabrică pentru reparații și refinisări etc.
Materiale de acoperire aplicate într-un cadru de producție, de
exemplu pe aparate electrice și alte articole din metal,
mobilier, ambalaje metalice etc. Exclude categoriile incluse la
„Vopsele și materiale de acoperire (și produse auxiliare
conexe)”.
Produse chimice pentru îndepărtarea/diluarea vopselei, pentru
ușurarea șlefuirii, pentru curățarea pensulelor etc.
Alte vopsele și materiale de acoperire, neincluse în celelalte
categorii.
Produse destinate să provoace un efect prin căldură, lumină,
zgomot, gaz sau fum ori o combinație a acestora, ca rezultat al
unor reacții chimice nedetonante autosusținute exoterm.
Include cerneluri pentru tatuaje permanente cu scop artistic
sau cu alte scopuri.
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Produse pentru procese chimice sau tehnice

N

PC-TEC

Adsorbanți

Y

PC-TEC-1

Produse antigel și pentru dezghețare

Y

PC-TEC-2

Desicanți

Y

PC-TEC-3

Electroliți pentru baterii

Y

PC-TEC-4

Produse pentru stingerea incendiilor

Y

PC-TEC-5

Parfumuri

Y

PC-TEC-6

Agenți termici

Y

PC-TEC-7

Fluide hidraulice, inclusiv lichid de frână și lichid
pentru cutia de viteze
Intermediari

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

Produse pentru tratarea pieilor (exclusiv vopsele și
pigmenți)

Y

PC-TEC-10

Lubrifianți, vaseline și agenți de demulare

Y

PC-TEC-11

Produse pentru tratarea suprafețelor metalice

Y

PC-TEC-12

16 (22)

Această categorie include doar produse cu utilizare finală. Nu
se aplică produselor care nu au o utilizare finală, de exemplu
materiilor prime, vezi „F – Amestecuri pentru formulări
ulterioare”.
Produse adsorbante utilizate în diverse sectoare industriale
pentru o varietate de aplicații.
Produsele antigel sunt destinate reducerii punctului de îngheț
al suprafețelor. Produsele pentru dezghețare reduc punctul de
îngheț al suprafețelor în scopul înlăturării gheții.
Produse utilizate în principal pentru absorbirea umidității.
Include silicagelul.
Amestecuri (sub formă de lichid sau pastă) concepute pentru a
servi drept electroliți în baterii.
Produse care conțin substanțe chimice pentru stingerea
incendiilor (de exemplu, spumă) menite să ajute la combaterea
incendiilor de mică amploare.
Include amestecuri parfumate exclusiv pentru utilizare finală.

Substanță care este produsă în vederea unei transformări
chimice și consumată sau utilizată în cadrul acesteia, în scopul
transformării într-o altă substanță (REACH, articolul 3 punctul
15).
Produse utilizate pentru prelucrarea industrială în amonte a
pieilor, inclusiv produse de impregnare relevante. Pentru
vopsele și pigmenți, vezi „Coloranți”. Pentru alte produse de
impregnare destinate articolelor finite din piele, vezi „Produse
de impregnare pentru articole finite din materiale textile și
piele”.
Include produse care conțin substanțe cu aderență permanentă
la suprafața metalică, de exemplu produse pentru galvanizare
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și galvanoplastie.
Fluide pentru prelucrarea metalelor

Y

PC-TEC-13

Produse pentru tratarea hârtiei și a cartonului
(exclusiv vopsele)

Y

PC-TEC-14

Produse fotochimice

Y

PC-TEC-15

Preparate și compuși polimerici

Y

PC-TEC-16

Adjuvanți tehnologici

Y

PC-TEC-17

Produse utilizate în procese de exploatare minieră și
de prospectare pentru petrol sau gaze
Reactivi și substanțe chimice de laborator

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Produse de remediere a solului

Y

PC-TEC-20

Solvenți și agenți de extracție

Y

PC-TEC-21

Amestecuri de agenți tensioactivi pentru aplicații
industriale
Produse de tratare a materialelor textile (exclusiv
vopsele și pigmenți)

Y

PC-TEC-22

Y

PC-TEC-23

Produse pentru sudare, lipire termică și sudare sub
strat de flux

Y

PC-TEC-24

Această categorie include, de exemplu, produse de înălbire, de
finisare, de impregnare și alți aditivi de prelucrare. Pentru
vopsele, vezi categoria „Vopsele”.
Produse pentru prelucrarea chimică a materialelor
fotosensibile.
Această categorie cuprinde adjuvanții tehnologici utilizați în
diferite sectoare industriale (cu excepția cazului în care se
specifică altfel în subcategoriile „PC-TEC”, de exemplu produse
pentru tratarea hârtiei și a cartonului, produse pentru tratarea
pieilor etc.). Produsele includ regulatoare de pH, floculanți,
agenți de precipitare, agenți de neutralizare, catalizatori,
emulgatori, agenți de solubilizare, agenți de dispersie etc.
Exclude produsele folosite în producție, adică materiile prime.
Reactivii și substanțele chimice de laborator includ produse cu
un grad suficient de puritate pentru a fi utilizate, de exemplu,
în analize și reacții chimice.
Produse destinate, de exemplu, remedierii solurilor
contaminate. Exclude categoria „Îngrășăminte și produse
fertilizante”.

Produse utilizate pentru prelucrarea industrială în amonte a
materialelor textile, inclusiv produse de impregnare. Pentru
vopsele și pigmenți, vezi „Coloranți”. Pentru produsele de
impregnare destinate textilelor finite, vezi „Produse de
impregnare pentru articole finite din materiale textile și piele”.
Exclude produsele din categoriile „Produse pentru tratarea
suprafețelor metalice” și „Fluide pentru prelucrarea metalelor”.
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Aliaje
Produse pentru turnare, spume rigide și flexibile,
inclusiv amestecuri de rășini (cu excepția adezivilor,
produselor de construcție, vopselelor și straturilor de
acoperire)
Produse pentru polimerizarea rășinilor și spumelor
(inclusiv agenți de tratare, agenți de întărire, agenți de
reticulare)
Alte produse pentru procese chimice sau tehnice

Y

PC-TEC-25

Y

PC-TEC-26

Y

PC-TEC-27

Y

PC-TEC-OTH

Produse chimice – neincluse într-o categorie

Y

PC-UNC

Produse biocide și de protecție a plantelor

N

PP

Produse biocide

N

PP-BIO

Produse biocide pentru igiena umană

Y

PP-BIO-1

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate
aplicării directe la oameni sau animale

Y

PP-BIO-2

Produse biocide pentru igiena veterinară

Y

PP-BIO-3

Produse biocide pentru alimente și hrană pentru
animale

Y

PP-BIO-4

18 (22)

Alte produse pentru procese chimice sau tehnice, neincluse în
celelalte categorii.
Produse chimice pentru care nu există o categorie adecvată de
utilizare preconizată în sistem la cel de al treilea nivel.
Tipurile de produse biocide prevăzute la articolul 2 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide.
PT1 – Produse biocide utilizate pentru igiena umană, aplicate
pe sau care intră în contact cu pielea umană sau cu pielea
capului în scopul principal de a dezinfecta pielea sau pielea
capului.
PT2 – Produse biocide utilizate pentru dezinfectarea
suprafețelor, a materialelor, a echipamentelor și a mobilierului
care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare
sau cu hrana pentru animale. Sunt destinate printre altele
piscinelor, acvariilor, apelor de bazin sau altor ape; sistemelor
de climatizare; și pereților și podelelor din spații private,
publice și industriale și din alte spații destinate activităților
profesionale.
PT3 – Produse biocide utilizate pentru igiena veterinară precum
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse de igienă
bucală sau corporală sau cu funcție antimicrobiană.
PT4 – Produse biocide utilizate pentru dezinfectarea
echipamentelor, a recipientelor, a ustensilelor de consum, a
suprafețelor sau a conductelor folosite pentru producția,
transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare
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Produse biocide pentru apa potabilă

Y

PP-BIO-5

Produse biocide utilizate drept conservanți pentru
produse în timpul depozitării

Y

PP-BIO-6

Conservanți pentru pelicule

Y

PP-BIO-7

Conservanți pentru lemn

Y

PP-BIO-8

Conservanți pentru fibre, piele, cauciuc și materiale
polimerizate

Y

PP-BIO-9

Conservanți pentru materiale de construcție

Y

PP-BIO-10

Conservanți pentru sisteme de răcire și de procesare
a lichidelor

Y

PP-BIO-11

Slimicide

Y

PP-BIO-12

19 (22)

sau al hranei pentru animale (inclusiv al apei potabile)
destinate oamenilor și animalelor.
PT5 – Produse biocide utilizate pentru dezinfectarea apei
potabile, atât pentru oameni, cât și pentru animale.
PT6 – Produse biocide utilizate pentru conservarea produselor
fabricate, altele decât produsele alimentare, hrana pentru
animale, produsele cosmetice sau medicinale sau dispozitivele
medicale, prin controlul alterărilor microbiene, cu scopul
garantării duratei lor de conservare.
PT7 – Produse biocide utilizate pentru conservarea peliculelor
sau a învelișului protector prin controlul alterărilor microbiene
sau al creșterii algelor, cu scopul de a proteja proprietățile
inițiale ale suprafeței materialelor sau obiectelor, cum ar fi
vopselele, materialele plastice, materialele de etanșare,
adezivii pentru pereți, lianții, hârtiile, operele de artă.
PT8 – Produse biocide utilizate pentru conservarea lemnului,
începând cu faza de transformare în joagăr, sau a produselor
din lemn, prin combaterea organismelor care distrug sau
deformează lemnul, inclusiv al insectelor.
PT9 – Produse biocide utilizate pentru conservarea materialelor
fibroase sau polimerizate, cum ar fi pielea, cauciucul, hârtia
sau produsele textile, prin controlul alterărilor microbiologice.
PT10 – Produse biocide utilizate pentru conservarea
materialelor de zidărie, a materialelor compozite sau a altor
materiale de construcție, altele decât lemnul, prin combaterea
atacurilor microbiologice și ale algelor.
PT11 – Produse biocide utilizate pentru conservarea apei sau a
altor lichide utilizate în sistemele de răcire și de procesare prin
combaterea organismelor dăunătoare, cum ar fi microbii,
algele și scoicile.
PT12 – Produse biocide utilizate pentru prevenirea sau
combaterea dezvoltării mucegaiurilor pe materiale,
echipamente și structuri utilizate în industrie, de exemplu pe
lemn și pe pasta de hârtie sau pe straturile de nisip poros în
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industria extractivă a petrolului.
Conservanți pentru fluide utilizate în prelucrare sau
tăiere

Y

PP-BIO-13

Rodenticide (exclusiv produse de protecție a
plantelor)

Y

PP-BIO-14

Avicide

Y

PP-BIO-15

Moluscocide, vermicide și produse utilizate pentru
combaterea altor nevertebrate (exclusiv produse de
protecție a plantelor)
Piscicide

Y

PP-BIO-16

Y

PP-BIO-17

Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea
altor artropode (exclusiv produsele echivalente
utilizate ca pesticide)
Repelenți și atractanți

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Produse pentru combaterea altor vertebrate

Y

PP-BIO-20

Produse antivegetative

Y

PP-BIO-21

Fluide utilizate pentru îmbălsămare și taxidermie

Y

PP-BIO-22

PT 13 – Produse biocide pentru controlul alterărilor microbiene
din fluidele utilizate pentru prelucrarea sau tăierea metalului, a
sticlei sau a altor materiale.
PT14 – Produse biocide utilizate pentru combaterea șoarecilor,
a șobolanilor și a altor rozătoare prin alte moduri decât prin
alungare sau atragere.
PT15 – Produse biocide utilizate pentru combaterea păsărilor
prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
PT16 – Produse biocide utilizate pentru combaterea moluștelor,
a viermilor și a nevertebratelor neacoperite de alte tipuri de
produse, prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
PT17 – Produse biocide utilizate pentru combaterea peștilor
prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
PT18 – Produse biocide utilizate pentru combaterea
artropodelor (de exemplu, insecte, arahnide și crustacee), prin
alte mijloace decât prin alungare sau atragere.
PT19 – Produse biocide utilizate pentru combaterea
organismelor dăunătoare (cum ar fi nevertebrate, precum
purecii, sau vertebrate, precum păsări, pești, rozătoare) prin
alungare sau atragere.
PT20 – Produse biocide utilizate pentru combaterea altor
vertebrate decât cele deja acoperite de alte tipuri de produse
din prezenta grupă principală, prin alte mijloace decât prin
alungare sau atragere.
PT21 – Produse biocide utilizate în combaterea dezvoltării și
depunerii de organisme vegetative (microbi și forme
superioare de specii vegetale sau animale) pe nave, pe
echipamentele de acvacultură sau pe alte structuri utilizate în
apă.
PT22 – Produse biocide utilizate pentru dezinfectarea și
conservarea cadavrelor umane sau animale sau a unor părți
ale acestora.
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Produse de protecție a plantelor (exclusiv produse
biocide)

N

PP-PRD

Produse de protecție a plantelor astfel cum sunt descrise la
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare.
Produse utilizate pentru combaterea acarienilor.

Acaricide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-1

Atractanți (exclusiv substanțe semiochimice)

Y

PP-PRD-2

Bactericide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-3

Biopesticide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-4

Fungicide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-5

Biopesticidele includ derivate de materiale naturale precum
animale, plante și anumite minerale; ele mai includ și bacterii,
ciuperci sau mucegaiuri și virusuri și „substanțe de bază”.
Produse utilizate pentru combaterea ciupercilor plantelor.

Erbicide pentru protecția plantelor, inclusiv produse
desicante și agenți împotriva mușchiului
Insecticide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-6

Produse utilizate pentru combaterea plantelor nedorite.

Y

PP-PRD-7

Produse utilizate pentru combaterea insectelor.

Moluscocide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-8

Produse utilizate pentru combaterea melcilor și a limacșilor.

Nematocide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-9

Produse utilizate pentru combaterea nematozilor.

Regulatori de creștere a plantelor

Y

PP-PRD-10

Repelenți pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-11

Rodenticide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-12

Substanțe semiochimice

Y

PP-PRD-13

Produse pentru sterilizarea solului

Y

PP-PRD-14

Produse utilizate în general în asociere cu capcane pentru
îndeplinirea unei funcții de monitorizare în culturi.
Produse utilizate pentru combaterea bacteriilor de pe plante.

Un regulator de creștere a plantelor este un compus organic,
natural sau sintetic, care modifică sau controlează unul sau
mai multe procese fiziologice specifice ale unei plante. Dacă
este produs în interiorul plantei, compusul poartă denumirea
de hormon vegetal.
Produse utilizate pentru respingerea insectelor sau a altor
dăunători, împiedicându-i să se așeze pe plantă sau pe
suprafața din jurul acesteia.
Produse pentru combaterea rozătoarelor, inclusiv a șobolanilor,
a șoarecilor, a veverițelor, a marmotelor, a veverițelor
dungate, a porcilor spinoși, a nutriilor și a castorilor.
Feromoni naturali sau sintetici utilizați fie pentru a atrage
insectele în vederea monitorizării și ca indiciu cu privire la
momentul potrivit pentru stropire, fie pentru a le perturba
comportamentul.
Produse care împiedică temporar sau permanent creșterea
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tuturor plantelor și animalelor.
Talpicide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-15

Produse utilizate pentru combaterea cârtițelor.

Virucide pentru protecția plantelor

Y

PP-PRD-16

Alte produse de protecție a plantelor și amestecuri
înrudite

Y

PP-PRD-OTH

Produse utilizare în mod specific pentru combaterea virusurilor
plantelor, cum ar fi virusul răsucirii frunzelor și virusul
mozaicului frunzelor.
Alte produse de protecție a plantelor, neincluse în celelalte
categorii, și amestecuri utilizate în produse de protecție a
plantelor, inclusiv adjuvanți.
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