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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
Názov kategórie

Voliteľný

Kód

Opis

Zmesi na ďalšiu formuláciu

Y

F

Zahŕňa zmesi („pôvodné zmesi“) určené na formuláciu s
ďalšími zmesami formulátormi v priemyselnom prostredí, t. j.
zmesi, ktoré nie sú určené na konečné použitie. „Konečné
zmesi“, ktoré sú určené na konečné použitie (t. j. nie sú
určené na ďalšiu formuláciu), sú zaradené do kategórie „P –
Výrobky (Products)“.

Výrobky

N

P

Výrobky („konečné zmesi“) určené na konečné použitie
spotrebiteľmi, profesionálnymi používateľmi mimo
priemyselného prostredia alebo len priemyselnými
používateľmi. Konečné použitie je použitie zmesi ako posledný
krok pred koncom životnosti zmesi, konkrétne pred tým, ako
sa zmes (alebo každá z jej zložiek) emituje do odpadových
tokov alebo do životného prostredia, je začlenená do výrobku
alebo sa spotrebuje v procese reakciou počas používania
(vrátane použitia ako medziproduktu).

Chemické výrobky (s výnimkou biocídnych výrobkov)

N

PC

Lepidlá a tmely

N

PC-ADH

Lepidlá a tmely – použitie v domácnostiach,
kanceláriách alebo školách

Y

PC-ADH-1

Nezahŕňa žiadne biocídne výrobky.
Lepidlo je výrobok schopný spájať materiály povrchovým
spájaním (adhéziou) s tým, že spoj disponuje primeranou
vnútornou pevnosťou (kohéziou). Tmel je adhézny výrobok
nanášaný na spoje na vyplnenie škár, mechanické utesnenie
alebo ochranu, napríklad pred vzduchom a vodou.
Výrobky na všeobecné použitie v domácnostiach, školách alebo
kanceláriách. Zahŕňa remeselné lepidlá, viacúčelové lepidlá a
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Lepidlá a tmely – stavebné a konštrukčné práce
(okrem lepidiel na báze cementu)

Y

PC-ADH-2

Lepidlá a tmely – obuv a kožený tovar

Y

PC-ADH-3

Lepidlá a tmely – spracovanie papiera a lepenky

Y

PC-ADH-4

Lepidlá a tmely – odvetvie dopravy

Y

PC-ADH-5

Lepidlá a tmely – drevoobrábacie a stolárske odvetvie
(vrátane gitu)

Y

PC-ADH-6

Lepidlá a tmely – montážne procesy

Y

PC-ADH-7

Viaczložkové lepidlá a tmely

Y

PC-ADH-8

Ostatné lepidlá a tmely

Y

PC-ADH-OTH

Výrobky na čistenie vzduchu

N

PC-AIR
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lepiace tyčinky, sekundové lepidlá, lepidlá na drevo, kontaktné
lepidlá, lepidlá v spreji…
Lepidlá a tmely (výplne škár) na stavebné práce na stavenisku
a mimo neho, ako sú nové diela, údržba a renovácie, napr.
lepidlá na stenové krytiny (vrátane tapiet) a podlahy (vrátane
kobercov, PVS, linolea, parkiet), ako aj na inžinierske stavby
(mosty, cesty, železnice). Informácie o lepidlách na báze
cementu nájdete v kategórii „Malty“ v kategórii „Stavebné
výrobky“.
Špeciálne lepidlá a tmely na kožený tovar a obuv, napr. na
pripevnenie podrážok, na formy, výstuže špičiek, zadné časti
atď.
Špeciálne lepidlá a tmely určené na spracovanie papiera,
lepenky a súvisiacich výrobkov, ako sú obaly, štítky,
laminovanie lepenky s papierom, knižná väzba atď. Nezahŕňa
lepidlá na papier určené najmä na domáce použitie, pozrite si
kategóriu „Lepidlá a tmely – použitie v domácnostiach,
kanceláriách alebo školách“.
Výrobky obsahujúce vysokovýkonné štrukturálne lepidlá a
tmely, napr. pre motorové a koľajové vozidlá, plavidlá, lietadlá
a kozmické lode.
Špeciálne lepidlá a tmely vrátane gitu pre stolárstvo a výrobu
nábytku. Nezahŕňa lepidlá na drevo určené najmä na domáce
použitie, pozrite si kategóriu „Lepidlá a tmely – použitie v
domácnostiach, kanceláriách alebo školách“.
Lepidlá a tmely, ktoré sa používajú pri montážnych procesoch,
napríklad pri montáži elektronických komponentov,
zdravotníckeho vybavenia, hračiek – okrem už zahrnutých
kategórií, napr. spracovanie papiera a lepenky.
Výrobky určené na zmiešanie na okamžité použitie ako lepidlo
alebo tmel.
Ostatné lepidlá a tmely, ktoré ešte nie sú zahrnuté.
Výrobky na čistenie vzduchu, ktoré sú určené na pridávanie

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

[EuPCS v.3.0_SK] October 2021

Výrobky na čistenie vzduchu pre interiéry (trvalé
pôsobenie)

Y

PC-AIR-1

Výrobky na čistenie vzduchu pre interiéry (okamžité
pôsobenie)
Výrobky na čistenie vzduchu určené pre obuv

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Výrobky na čistenie vzduchu určené pre vozidlá

Y

PC-AIR-4

Dezodoranty pre vonkajšie prostredie (s výnimkou
izbových dezodorantov)

Y

PC-AIR-5

Vonné tyčinky

Y

PC-AIR-6

Sviečky – vonné a neparfumované

Y

PC-AIR-7

Zápalky

Y

PC-AIR-8

Ostatné výrobky na čistenie vzduchu

Y

PC-AIR-OTH

Výrobky pre zvieratá

N

PC-ANI
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vône alebo odstránenie zápachu v interiéroch (napr. v
domácnostiach, kanceláriách…) alebo pre určité predmety
alebo veci (napr. obuv, automobily, domáce spotrebiče…).
Zahŕňa vonné tyčinky, sviečky a zápalky používané na ich
zapálenie. Nezahŕňa biocídne výrobky.
Výrobky, ktoré slúžia na trvalé uvoľňovanie vône alebo
odstraňovanie zápachu zo vzduchu v interiéri vrátane
rozprašovačov (s výnimkou vonných tyčiniek a vonných
sviečok).
Výrobky, ktoré slúžia na okamžité uvoľnenie vône alebo
odstránenie zápachu zo vzduchu vo vnútornom prostredí.

Uplatňuje sa na určité výrobky, ktorých jediným určeným
použitím je odstraňovať zápach v uzavretých priestoroch (napr.
šatníky, skrine…), z domácich spotrebičov (napr. chladnička,
vysávač…) alebo predmetov (napr. odpadkové koše…).
Nezahŕňa dezodoračné výrobky v PC-AIR, určené napr. pre
miestnosti, obuv alebo vozidlá. Neplatí pre výrobky, ktoré sa
používajú na odstraňovanie zápachu z textílií alebo kobercov,
pozrite si kategóriu „Osviežovače/dezodoranty na textílie“, ani
z textilných podlahových krytín a čalúnenia, pozrite si
kategóriu „Dezodoranty alebo osviežovače na textilné
podlahové krytiny/čalúnenie“.

Ostatné výrobky na čistenie vzduchu a dezodoranty pre
vonkajšie prostredie, ktoré ešte nie sú zahrnuté.
Výrobky určené na starostlivosť o zvieratá vrátane prísad do
krmiva pre zvieratá (okrem biocídnych výrobkov,
veterinárnych liekov, kŕmnych surovín, kŕmnych zmesí, krmiva
pre spoločenské zvieratá a medikovaného krmiva).
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Prísady a premixy určené pre krmivo pre zvieratá

Y

PC-ANI-1

Šampóny a kondicionéry pre zvieratá

Y

PC-ANI-2

Ostatné výrobky pre zvieratá (okrem biocídnych
výrobkov)
Umelecké materiály (vrátane chemických výrobkov
používaných na dekoratívne účely)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Umelecké, remeselné a hobby farby

Y

PC-ART-1

Farby na maľovanie prstami

Y

PC-ART-2

Farebné ceruzky, kriedy a pastely

Y

PC-ART-3

Pomocné materiály pre umelcov

Y

PC-ART-4

Modelovacie hmoty

Y

PC-ART-5

Chemické výrobky, ktoré sa používajú na dekoratívne
účely
Ostatné umelecké materiály (vrátane chemických
výrobkov používaných na dekoratívne účely)
Výrobky na čistenie, starostlivosť a údržbu (s
výnimkou biocídnych výrobkov)

Y

PC-ART-6

Y

PC-ART-OTH

N

PC-CLN
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Výrobky, ktoré sú zámerne pridávané do krmiva a vody na
plnenie konkrétnej funkcie. Nezahŕňa potravinové a kŕmne
výrobky.
Nezahŕňa biocídne výrobky.

Zahŕňa farby a iné umelecké a remeselné materiály na
umeleckú tvorbu alebo dekoratívne účely vrátane pomocných
materiálov. Lepidlá na umelecké a remeselné účely, pozrite si
kategóriu „Lepidlá a tmely – použitie v domácnostiach,
kanceláriách alebo školách“.
Farby na umeleckú a kreatívnu tvorbu alebo na
maľovanie/dekoráciu predmetov (s výnimkou farieb na
maľovanie prstami a grafitových farieb/farieb pre pouličné
umenie v spreji – pozrite si kategóriu „Aerosólové farby a
nátery“).
Farby na používanie pri detských hrách, ktoré sa aplikujú
priamo prstami.
Zmesi v pevnej/stlačenej forme na maľovanie/kreslenie pri
kreatívnej tvorbe alebo hre.
Pomocné materiály pre umelcov vrátane nosičov/spojív (ako sú
oleje), rozpúšťadiel/riedidiel, špeciálnych efektových činidiel,
tónovacích materiálov, rýchlo a pomaly schnúcich gélov,
fixatívov a lakov.
Kreatívny modelovací/sochársky materiál pre dospelých alebo
deti, ako je íl (keramický, polymérový atď.).
Zahŕňa chemické výrobky, ako je umelý sneh/snehové
vločky/námraza, umelá pavučina, ….
Ostatné umelecké materiály a chemické výrobky, ktoré sa
používajú na dekoratívne účely a ktoré ešte nie sú zahrnuté
Detergenty, pozrite si kategóriu „Detergenty a pomocné látky
na pranie a umývanie riadu (s výnimkou biocídnych
výrobkov)“.
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Abrazívne čistiace výrobky

Y

PC-CLN-1

Výrobky určené na čistenie povrchov mechanickým pôsobením,
napr. vrátane viacúčelových čistiacich prostriedkov, čistiacich
prostriedkov pre kuchyne, toalety a kúpeľne.

Univerzálne (alebo viacúčelové) neabrazívne čistiace
prostriedky
Bieliace výrobky na čistenie alebo pranie (s výnimkou
biocídnych výrobkov)
Výrobky na odstraňovanie vodného kameňa

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Čistiace výrobky na odpady

Y

PC-CLN-5

Prostriedky na čistenie kozubov a živice

Y

PC-CLN-6

Zahŕňa výrobky pre udiarne a komíny.

Čistiace prostriedky na sklo/okno/zrkadlo (s
výnimkou čelných skiel)
Výrobky na čistenie/starostlivosť o interiérový
nábytok (s výnimkou kože a čalúnenia)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Exteriérové čistiace prostriedky (s výnimkou
kamenných, betónových a podobných povrchov)

Y

PC-CLN-9

Kuchynské a súvisiace čistiace výrobky (s výnimkou
biocídnych výrobkov)

N

PC-CLN10

Čistiace prostriedky pre kuchyne

Y

PC-CLN-10.1

Čistiace prostriedky na kuchynské spotrebiče a
vybavenie
Výrobky na čistenie/starostlivosť o platne sporákov

Y

PC-CLN-10.2

Čistiace prostriedky na čelné sklá, pozrite si kategóriu „Čistiace
prostriedky na čelné sklá“.
Výrobky na čistenie a starostlivosť o interiérový drevený
nábytok a iný nábytok s tvrdým povrchom. Zahŕňa bežné
čistiace výrobky, spreje proti prachu, leštidlá, kondicionéry…
Výrobky na čistenie a starostlivosť napríklad o záhradný
nábytok, drevené terasy a paluby, ploty… (s výnimkou
biocídnych výrobkov). Čistenie vonkajších chodníkov,
cestičiek… pozrite si kategóriu „Vysokoúčinné čistiace výrobky
na kamenné a podobné povrchy“.
Nezahŕňa „Biocídne výrobky“, odstraňovače vodného kameňa
(pozrite si kategóriu „Výrobky na odstraňovanie vodného
kameňa“) a abrazívne čistiace prostriedky (pozrite si kategóriu
„Abrazívne čistiace výrobky“).
Výrobky zahŕňajúce čistiace prostriedky na rôzne povrchy,
odmasťovače a čistiace prostriedky na kuchynské obklady.
Nezahŕňa odstraňovače vodného kameňa, pozrite si kategóriu
„Výrobky na odstraňovanie vodného kameňa“.

Y

PC-CLN-10.3

Čistiace prostriedky na rúry, grily alebo grilovacie
zariadenie
Ostatné kuchynské a súvisiace čistiace výrobky

Y

PC-CLN-10.4

Y

PC-CLN10.OTH
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Výrobky na čistenie/starostlivosť o kúpeľňu a toaletu
(s výnimkou biocídnych výrobkov)

N

PC-CLN-11

Čistiace prostriedky pre kúpeľne

Y

PC-CLN-11.1

Čistiace prostriedky na toalety

Y

PC-CLN-11.2

Výrobky pre toalety pre viacnásobné splachovanie

Y

PC-CLN-11.3

Ostatné výrobky na čistenie/starostlivosť o kúpeľňu a
toaletu (s výnimkou biocídnych výrobkov)
Výrobky na čistenie/starostlivosť o kameň, dlažby a
škárovaciu hmotu
Výrobky na čistenie/starostlivosť o kameň a dlažby –
pravidelné používanie

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Vysokoúčinné čistiace výrobky na kamenné a
podobné povrchy

Y

PC-CLN-12.2

Čistiace prostriedky na škárovaciu hmotu

Y

PC-CLN-12.3

Ostatné výrobky na čistenie/starostlivosť o kameň,
dlažby a škárovaciu hmotu
Výrobky na čistenie, starostlivosť a údržbu podláh (s
výnimkou kameňa a dlažby)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Čistiace výrobky na podlahy

Y

PC-CLN-13.1

Výrobky na starostlivosť o podlahy, napr. vosky,
emulzie
Odstraňovače podlahových náterov

Y

PC-CLN-13.2

Y

PC-CLN-13.3
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Nezahŕňa „Biocídne výrobky“, odstraňovače vodného kameňa
(pozrite si kategóriu „Výrobky na odstraňovanie vodného
kameňa“) a abrazívne čistiace prostriedky (pozrite si kategóriu
„Abrazívne čistiace výrobky“).
Zahŕňa čistiace prostriedky na rôzne povrchy a kúpeľňové
obklady.
Nezahŕňa prostriedky pre viacnásobné splachovanie.
Prostriedky pre viacnásobné splachovanie na použitie v
nádržke alebo na okraji WC.

Nezahŕňa biocídne výrobky ani výrobky na použitie v kuchyni a
kúpeľni.
Čistiace výrobky určené na pravidelné používanie na údržbu
kamenných povrchov a dlažieb vrátane podláh. Nezahŕňa
výrobky určené špeciálne pre kuchyňu, toaletu a kúpeľňu.
Výrobky na vysokoúčinné čistenie kamenných a podobných
povrchov vrátane vonkajších chodníkov, cestičiek, náhrobných
kameňov,…
Výrobok špeciálne určený na čistenie škárovacej hmoty.
Nezahŕňa biocídne výrobky ani výrobky na použitie v kuchyni a
kúpeľni.
Nezahŕňa výrobky pre kamenné a dláždené podlahy – pozrite
si kategóriu „Výrobky na čistenie/starostlivosť o kameň, dlažby
a škárovaciu hmotu“.
Čistiace výrobky určené na pravidelné používanie na údržbu
podláh vrátane dávkovacích kapsúl. Nezahŕňa kamenné a
dláždené podlahy, pozrite si kategóriu „Výrobky na
čistenie/starostlivosť o kameň, dlažby a škárovaciu hmotu“.

Nezahŕňa odstraňovače náterov – pozrite si kategóriu
„Odstraňovače náterov, riedidlá a súvisiace pomocné látky“.
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Ostatné výrobky na čistenie, starostlivosť a údržbu
podláh (s výnimkou kameňa a dlažby)
Výrobky na koberce a čalúnenie

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Čistiace výrobky na koberce/čalúnenie

Y

PC-CLN-14.1

Dezodoranty alebo osviežovače na koberce/čalúnenie

Y

PC-CLN-14.2

Ostatné výrobky na koberce a čalúnenie

Y

Čistiace prostriedky na špecifické veci osobnej
potreby
Čistiace prostriedky na okuliare

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Y

PC-CLN-15.1

Čistiace prostriedky na elektronické obrazovky v
domácnosti
Čistiace prostriedky na hudobné nástroje

Y

PC-CLN-15.2

Y

PC-CLN-15.3

Leštidlo na kovy/odstraňovač škvŕn

Y

PC-CLN-15.4

Ostatné čistiace prostriedky na špecifické veci
osobnej potreby
Výrobky na čistenie a starostlivosť o textílie a kožu
(vrátane obuvi)

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Koža – výrobky na čistenie a starostlivosť

Y

PC-CLN-16.1

Textilná obuv – čistiace výrobky

Y

PC-CLN-16.2

Osviežovače/dezodoranty na textílie

Y

PC-CLN-16.3

Výrobky na suché čistenie a súvisiace výrobky

Y

PC-CLN-16.4

Impregnačné výrobky na hotové textílie a kožený

Y

PC-CLN-16.5
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Zahŕňa čistiace výrobky na koberce a čalúnenie.
Nezahŕňa osviežovače textílií – pozrite si kategóriu
„Osviežovače/dezodoranty na textílie“.

Nezahŕňa čistiace roztoky na kontaktné šošovky.

Zahŕňa čistiace prostriedky na šperky, striebro a iné kovy, ako
je mosadz, meď…

Výrobky na čistenie a starostlivosť o textílie a kožený tovar
vrátane obuvi. Nezahŕňa čalúnenie, pozrite si kategóriu
„Výrobky na koberce a čalúnenie“, nezahŕňa farbivá, pozrite si
kategóriu „Farby“ alebo „Pigmenty“.
Výrobky určené na čistenie alebo starostlivosť o kožené
výrobky, ako je obuv, nábytok a iný kožený tovar s cieľom
udržiavať alebo obnoviť odolnosť, vzhľad a pružnosť (s
výnimkou „Impregnačných výrobkov“).
Čistiace výrobky na textilnú obuv (okrem koženej obuvi).
Nezahŕňa výrobky na čistenie vzduchu pre obuv, pozrite si
kategóriu „Výrobky na čistenie vzduchu pre obuv“.
Výrobky určené na čistenie textílií čistiacimi procesmi bez
použitia vody.
Výrobky určené na zaistenie odolnosti proti vode alebo
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tovar

Vonkajšie textílie – čistiace výrobky

Y

PC-CLN-16.6

Ostatné výrobky na čistenie a starostlivosť o textílie a
kožu (vrátane obuvi)
Výrobky na čistenie a starostlivosť o vozidlá (všetky
typy)
Výrobky na čistenie exteriéru – všetky typy vozidiel

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Y

PC-CLN-17.1

Výrobky na starostlivosť o exteriér – všetky typy
vozidiel
Výrobky na čistenie a starostlivosť o interiér (s
výnimkou výrobkov na čistenie vzduchu a výrobkov
na čalúnenie alebo kožu)

Y

PC-CLN-17.2

Y

PC-CLN-17.3

Čistiace prostriedky na motory

Y

PC-CLN-17.4

Čistiace prostriedky na brzdy

Y

PC-CLN-17.5

Čistiace prostriedky na chróm, ráfy a ostatné čistiace
prostriedky na kov – všetky typy vozidiel
Čistiace prostriedky na čelné sklá

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Kvapalina na umývanie čelného skla

Y

PC-CLN-17.8

Ostatné výrobky na čistenie a starostlivosť o vozidlá
(všetky typy)
Ostatné výrobky na čistenie, starostlivosť a údržbu (s

Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

Y

8 (21)

odpudenie nečistôt pre hotové textílie a kožený tovar.
Nezahŕňa impregnačné výrobky, ktoré sa používajú v
priemyselnom spracovaní textílií alebo kože – pozrite si
kategóriu „Výrobky na úpravu textílií“ alebo „Výrobky na
úpravu kože“.
Výrobky určené na čistenie plátenných striešok, stanov,
celtoviny, lán…
Nezahŕňa farbivá, pozrite si kategóriu „Farby“.

Zahŕňa šampóny na automobily a iné výrobky určené na
odstraňovanie nečistôt, mastnoty a špiny z exteriéru vozidla.
Zahŕňa laky, leštidlá, vosky…
Výrobky na čistenie a starostlivosť, ktoré sa používajú na
čistenie povrchov interiéru vozidiel, napr. gumových,
vinylových, plastových povrchov. Informácie o koženom
čalúnení nájdete v kategórii „Koža – výrobky na čistenie a
starostlivosť“. Informácie o čistiacich prostriedkoch na
tkaninové a textilné čalúnenie nájdete v kategórii „Čistiace
výrobky na koberce/čalúnenie“.

Výrobky určené na umývanie čelných skiel vozidiel priamou
aplikáciou.
Výrobok pridávaný do vozidiel na čistenie čelného skla
stieračmi.
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výnimkou biocídnych výrobkov)
Farbivá

N

PC-COL

Farby

Y

PC-COL-1

Zahŕňa výrobky na konečné použitie určené na zafarbenie,
napríklad textílií, kože. Informácie o farbivách, ktoré nie sú
určené na konečné použitie, napr. suroviny, nájdete v kategórii
„F – Zmesi na ďalšiu formuláciu“.
Rozpustné farbivá.

Pigmenty

Y

PC-COL-2

Nerozpustné farbivá.

Stavebné výrobky

N

PC-CON

Cement

Y

PC-CON-1

Betón

Y

PC-CON-2

Sadra

Y

PC-CON-3

Malty

Y

PC-CON-4

Stavebné chemikálie

Y

PC-CON-5

Stavebné výrobky zahŕňajú výrobky na zabudovanie do stavieb
(stavebných alebo inžinierskych diel) alebo do ich častí (okrem
biocídnych výrobkov).
Cement je hydraulické spojivo, teda jemne mletá anorganická
látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvára kašu tuhnúcu a
tvrdnúcu pomocou hydratačných reakcií a procesov, po ktorých
si zachováva pevnosť a stálosť aj pod vodou.
Betón je výrobok vytvorený zmiešaním cementu,
hrubého/jemného kameniva a vody (s pridaním alebo bez
pridania prímesí a prísad), ktorý získa vlastnosti hydratáciou
cementu.
Výrobky zo sadry sú primárne výrobky na báze síranu
vápenatého a zahŕňajú sadrovú maltu, podlahové potery a
plnivá.
Malta je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa murárske a opravné
malty, vrchné a základné malty, potery a lepidlá na báze
cementu (pre ostatné necementové lepidlá pozrite si kategóriu
„Lepidlá a tmely – stavebné a konštrukčné práce“).
Stavebné chemikálie zahŕňajú výrobky, ktoré sa pridávajú do
stavebných materiálov alebo na stavebné materiály na
stavenisku: na zlepšenie spracovateľnosti alebo zvýšenie
účinnosti, napr. prímesi a prísady (polykarboxyláty,
polykondenzačné živice, étery celulózy, siloxány,
biopolyméry…) do betónu a malty; na zaistenie osobitných
funkcií, napr. modifikované systémy minerálnej malty (opravné
malty, základné malty, tmeliace a spájacie výrobky, napr.
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disperzie polyméru, epoxidové živice, polyuretány… ); na
ochranu stavebných materiálov alebo hotovej konštrukcie,
ktorá je z nich vytvorená, napr. separačné činidlá pre betón,
hydrofóbne činidlá, reaktívne živice, hydroizolačné membrány
na odolnosť proti vode, modifikované emulzie na báze
bitúmenu na odolnosť proti vode….
Ostatné stavebné výrobky

Y

PC-CON-OTH

Detergenty a pomocné prostriedky na pranie a
umývanie riadu (s výnimkou biocídnych výrobkov)

N

PC-DET

Pracie prostriedky

N

PC-DET-1

Prací prostriedok na ručné pranie

Y

PC-DET-1.1

Pracie prostriedky – použitie v domácnosti

Y

PC-DET-1.2

Výrobky obsahujúce mydlá a/alebo povrchovo aktívne látky
určené na pranie alebo čistenie. Detergenty môžu byť v
akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v
kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa alebo sa
používajú v domácnosti alebo na profesionálne alebo
priemyselné účely.
Táto kategória zahŕňa výrobky na pranie a starostlivosť o
bielizeň v domácnosti (vrátane verejných práčovní a
spoločných práčovní) a v priemyselných práčkach.
Detergentný výrobok používaný konkrétne na ručné pranie
bielizne.
Zahŕňa jednodávkové kapsuly.

Pracie prostriedky – profesionálne alebo priemyselné
použitie
Ostatné pracie prostriedky

Y

PC-DET-1.3

Zahŕňa jednodávkové kapsuly.

Y

Pomocné látky na pranie a starostlivosť (s výnimkou
biocídnych výrobkov)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Činidlá na zvýšenie čistiacej schopnosti a
odstraňovače škvŕn pranej bielizne
Zmäkčovadlá tkanín

Y

PC-DET-2.1

Y

PC-DET-2.2

Výrobky na uľahčenie žehlenia

Y

PC-DET-2.3

Škrob na pranie

Y

PC-DET-2.4

Nezahŕňa bielidlá na bielizeň, pozrite si kategóriu „Bieliace
výrobky na čistenie alebo na pranie (s výnimkou biocídnych
výrobkov)“; nezahŕňa osviežovače textílií, pozrite si kategóriu
„Osviežovače/dezodoranty na textílie“.
Výrobky na pranú bielizeň určené na zvýšenie čistiaceho
účinku prania alebo na odstránenie škvŕn z textílií.
Výrobky určené na úpravu povrchu tkanín v procesoch, ktoré
majú dopĺňať pranie tkanín.
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Odstraňovače škvŕn aplikované pred praním

Y

PC-DET-2.5

Činidlá na pláchanie bielizne (s výnimkou biocídnych
výrobkov)
Činidlá na starostlivosť o práčku

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Bieliace činidlá alebo optické zjasňovače

Y

PC-DET-2.8

Ostatné pomocné látky na pranie a starostlivosť (s
výnimkou biocídnych výrobkov)
Detergenty na umývanie riadu

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Detergenty na automatické umývanie riadu – použitie
v domácnosti
Detergenty na automatické umývanie riadu –
profesionálne alebo priemyselné použitie
Detergenty na ručné umývanie riadu

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Ostatné detergenty na umývanie riadu

Y

Pomocné výrobky na umývanie riadu a starostlivosť

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Soľ do umývačky riadu

Y

PC-DET-4.1

Činidlá na starostlivosť o umývačku riadu

Y

PC-DET-4.2

Výrobky na ochranu skla

Y

PC-DET-4.3

Činidlá na oplachovanie riadu

Y

PC-DET-4.4

Ostatné pomocné výrobky na umývanie riadu a
starostlivosť
E-kvapaliny a zmesi pre elektronické cigarety

Y
N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

E-kvapaliny pre elektronické cigarety

Y

PC-ELQ-1

11 (21)

Výrobky určené na ošetrenie škvŕn pred procesom prania.

Neplatí pre výrobky, ktoré sa používajú len na odstraňovanie
zápachu, pozrite si kategóriu „Dezodoranty pre vonkajšie
prostredie“.
Bieliace činidlá alebo optické zjasňovače sú fluorescenčné
bieliace činidlá, ktoré odrážajú ultrafialové lúče slnka ako biele,
viditeľné svetlo, a dodávajú tak odevu dojem bielosti.

Zahŕňa jednodávkové výrobky.

Výrobky určené najmä na použitie napríklad v reštauráciách,
zariadeniach…
Detergenty určené na používanie pri ručnom umývaní riadu.

Zahŕňa antikorózne výrobky. Neplatí pre výrobky, ktoré sú
určené len na odstraňovanie zápachu, pozrite si kategóriu
„Dezodoranty pre vonkajšie prostredie“.
Výrobky určené na lepšie oplachovanie riadu a zabránenie
tvorbe filmu na riade.

E-kvapaliny pre elektronické cigarety sú zmesi, ktoré sú
dodávané konečnému požívateľovi ako výrobky pripravené na
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použitie na inhalovanie.
Zmesi pre e-kvapaliny

Y

PC-ELQ-2

Hnojivá a výrobky na hnojenie

N

PC-FER

Hnojivá

Y

PC-FER-1

Vápenaté hnojivo

Y

PC-FER-2

Pôdne pomocné látky

Y

PC-FER-3

Rastové médiá

Y

PC-FER-4

Agronomické prísady

Y

PC-FER-5

Rastlinné biostimulátory

Y

PC-FER-6

Kombinácia hnojív a výrobkov na hnojenie

Y

PC-FER-7

Zmesi pre e-kvapaliny sú dodávané ako súčasť takzvanej
súpravy na zmiešavanie, kedy je používateľ zodpovedný za
prípravu konečnej e-kvapaliny na základe konkrétnych
pokynov dodávateľa. Tieto zmesi nie sú určené na použitie v
samotných elektronických cigaretách.
Výrobky, ktoré sa aplikujú alebo sa majú aplikovať, buď
samostatne, alebo zmiešané s iným materiálom, na rastliny
alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám živiny alebo
zvýšiť efektívnosť ich výživy. Nezahŕňa „Výrobky na sanáciu
pôdy“, ktoré sa používajú pre kontaminované oblasti.
Výrobky, ktorých účelom je najmä poskytnúť rastlinám živiny.
Zahŕňa hnojivá zmiešané napríklad s inhibítormi alebo s
chelátotvornými činidlami.
Výrobky, ktorých účelom je úprava kyslosti pôdy a ktoré
obsahujú oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo kremičitany živín
vápnika (Ca) alebo horčíka (Mg).
Výrobky, ktorých účelom je pridanie do pôdy na účely
zachovania, zlepšenia alebo ochrany fyzikálnych alebo
chemických vlastností, štruktúry alebo biologickej aktivity
pôdy.
Rastový materiál je iná látka ako pôda určená na použitie ako
substrát na vývoj koreňa.
Výrobky určené na to, aby sa pridali k výrobku poskytujúcemu
rastlinám živiny na účely zlepšenia spôsobu, akým tieto
výrobky uvoľňujú živiny.
Výrobky, ktoré stimulujú procesy výživy rastlín nezávisle od
obsahu živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu
alebo viacero z týchto vlastností rastliny: a) efektívnosť
využívania živín; b) tolerancia na abiotický stres alebo c)
kvalitatívne znaky plodiny.
Zahŕňa výrobky, ktoré obsahujú kategórie kombinácie hnojív a
výrobkov na hnojenie. Neplatí pre výrobky, ktorých hlavným
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účelom je poskytnúť živiny, pozrite si kategóriu „Hnojivá“.
Palivá (a prísady do paliva)

N

PC-FUE

Zahŕňa palivá do vozidiel a strojových zariadení, lampové oleje
(napr. pre dekoratívne lampy), tekuté podpaľače grilov a palivá
do lámp pre prenosné zariadenia (napr. na varenie vonku).

Palivá do vozidiel a strojových zariadení

Y

PC-FUE-1

Lampové oleje

Y

PC-FUE-2

Zahŕňa vonné a neparfumované lampové oleje.

Tekuté podpaľače grilov

Y

PC-FUE-3

Tekuté podpaľače, napr. pre grily na drevené uhlie.

Palivá na kempovanie

Y

PC-FUE-4

Prísady do paliva a zložky paliva

Y

PC-FUE-5

Palivá pre prenosné zariadenia na ohrev, varenie a osvetlenie,
napr. kempingové variče a lampáše (s výnimkou lampových
olejov).
Výrobky pridávané do palív na zvýšenie alebo zlepšenie
požadovaných vlastností alebo na potlačenie nežiadúcich
vlastností. Nezahŕňa kvapaliny na prenos tepla, pozrite si
kategóriu „Kvapaliny na prenos tepla“.

Ostatné palivá

Y

PC-FUE-OTH

Atramenty, tonery a súvisiace materiály do tlačiarní

N

PC-INK

Atramenty na písanie a kreslenie

Y

PC-INK-1

Atramenty a tonery pre domáce a kancelárske
tlačiarne
Komerčné tlačové farby a tonery a súvisiace výrobky
na dokončovacie spracovanie
Chemikálie pre tlačiarne

Y

PC-INK-2

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Korekčné tekutiny

Y

PC-INK-5

Ostatné tlačové farby, tonery a súvisiace tlačiarenské
materiály
Zdravotnícke pomôcky

Y

PC-INK-OTH

N

PC-MED

Nezahŕňa farby na tetovanie, pozrite si kategóriu „Farby na
tetovanie“.
Atramenty na použitie na písanie alebo kreslenie rukou, napr.
perom, štetcom atď. Zahŕňa atramenty pre pečiatkové
podušky.
Atramenty a tonery, ktoré sa používajú na tlač doma a v
kanceláriách.
Výrobky pre priemyselné a profesionálne tlačové procesy
(flexotlač, ofset, sieťotlač atď.).
Chemikálie pre tlačiarne iné než tlačové farby, ako sú vlhčiace
roztoky, umývacie roztoky na poťahy atď.
Tekutiny určené na zakrytie permanentného atramentu s
cieľom vykonať korekcie.
Ostatné tlačové farby, tonery a súvisiace tlačiarenské
materiály, ktoré ešte nie sú zahrnuté.
Zdravotnícke pomôcky, ako sú vymedzené v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o
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zdravotníckych pomôckach.
Zdravotnícke pomôcky určené na čistenie alebo
dezinfekciu

Y

PC-MED-1

Ostatné zdravotnícke pomôcky

Y

PC-MED-OTH

Náterové farby a náterové látky (a súvisiace
pomocné látky)

N

PC-PNT

Aerosólové náterové farby a náterové látky

Y

PC-PNT-1

Náterové farby/náterové látky – dekoratívne

Y

PC-PNT-2

Náterové farby/náterové látky – ochranné a funkčné

Y

PC-PNT-3

Náterové látky na námorné plavidlá (s výnimkou
výrobkov proti hnilobe)

Y

PC-PNT-4

Náterové látky pre automobilové a letecké odvetvie

Y

PC-PNT-5

Náterové látky nanesené vo výrobe (s výnimkou už
zahrnutých kategórií)

Y

PC-PNT-6

Výrobky, ktoré sa používajú na čistenie, dezinfekciu alebo
sterilizáciu zdravotníckych pomôcok (okrem biocídnych alebo
čistiacich výrobkov).
Ostatné zdravotnícke pomôcky.
Výrobky v podobe tekutiny, pasty alebo prášku, ktoré po
nanesení na podklad vytvoria (číry alebo nepriesvitný) suchý
film s ochrannými, dekoratívnymi alebo inými špecifickými
technickými vlastnosťami. Nezahŕňa chemické výrobky, ktoré
sa používajú ako základné nátery alebo na ochranu stavebných
materiálov, pozrite si kategóriu „Stavebné chemikálie“.
Náterové farby a náterové látky dodávané v aerosólových
nádobách pripravených na použitie pomocou rozprašovača.
Náterové farby a náterové látky (vrátane tónovačov pre
dekoratívne zmiešavacie systémy) na dekoratívne
architektonické použitie, napr. na interiérových a exteriérových
povrchoch budov a vybavenia. Zahŕňa laky a moridlá na drevo.
Ochranné náterové látky, ktoré sú charakterizované ako
„náterová farba“ (napr. antikorózna, ohňovzdorná atď.) a
náterové farby na špecifické funkčné účely (napr. lemovanie
nádrže/potrubia, označenie ciest, antigrafitové nátery atď.).
Nezahŕňa chemické výrobky, ktoré sa používajú ako základné
nátery alebo na ochranu stavebných materiálov – pozrite si
kategóriu „Stavebné chemikálie“.
Náterové látky na ochranu/konečnú úpravu všetkých plavidiel.
Nezahŕňa antivegetatívne prípravky, pozrite si kategóriu
„Výrobky proti hnilobe“.
Náterové látky na vozidlá a lietadlá (alebo na ich časti). Zahŕňa
OEM (výrobcu pôvodného zariadenia), t. j. v závode nanesené
náterové látky, náterové farby, tvrdidlá a redukčné činidlá na
opravu a povrchovú úpravu atď.
Náterové látky nanesené vo výrobe, napr. pre elektrické
spotrebiče a iný kovový tovar, nábytok, obaly z kovov atď.
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Odstraňovače náterových farieb, riedidlá a súvisiace
pomocné látky
Ostatné náterové farby a náterové materiály

Y

PC-PNT-7

Y

PC-PNT-OTH

Pyrotechnické výrobky

Y

PC-PYR

Farby na tetovanie

Y

PC-TAT

Výrobky určené pre chemické a technické procesy

N

PC-TEC

Adsorbenty

Y

PC-TEC-1

Nemrznúce a rozmrazovacie výrobky

Y

PC-TEC-2

Vysúšadlá

Y

PC-TEC-3

Elektrolyty pre batérie

Y

PC-TEC-4

Hasiace prístroje

Y

PC-TEC-5

Vonné látky

Y

PC-TEC-6

Kvapaliny na prenos tepla

Y

PC-TEC-7

Hydraulické kvapaliny vrátane brzdových a
prevodových kvapalín
Medziprodukty

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

15 (21)

Nezahŕňa už zahrnuté kategórie pre „Náterové farby a
náterové látky (a súvisiace pomocné látky)“.
Chemikálie na odstránenie/rozriedenie náterovej farby,
pieskovacích látok, čistenie kief atď.
Ostatné náterové farby a náterové materiály, ktoré ešte nie sú
zahrnuté.
Výrobky, ktoré sú určené na to, aby vyvolali tepelný, svetelný,
zvukový, plynový alebo dymový efekt alebo ich kombinácie ako
dôsledok nevýbušných samovoľných exotermických
chemických reakcií.
Zahŕňa permanentné farby na tetovanie na umelecké a iné
účely.
Táto kategória zahŕňa len výrobky na konečné použitie. Neplatí
pre výrobky, ktoré nie určené na konečné použitie, napr.
suroviny, pozrite si kategóriu „F – Zmesi na ďalšiu formuláciu“.
Adsorpčné výrobky, ktoré sa používajú v rôznych
priemyselných odvetviach pre rôzne spôsoby použitia.
Nemrznúce výrobky sú určené na zníženie bodu mrazu na
povrchoch. Rozmrazovacie výrobky znižujú bod mrazu na
povrchoch na účely odstránenia ľadu.
Výrobky určené najmä na absorbovanie vlhkosti. Zahŕňa
silikagél.
Zmesi (kvapaliny alebo pasty) určené na používanie ako
elektrolyty v batériách.
Výrobky obsahujúce hasiace chemikálie (napr. penu) na
hasenie malých požiarov.
Zahŕňa zmesi vonných látok určené len na konečné použitie.

Látka, ktorá sa vyrába na chemické spracovanie alebo sa pri
ňom spotrebúva či používa, aby sa transformovala na inú látku
(nariadenie REACH článok 3 ods. 15).
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Výrobky na úpravu kože (s výnimkou farieb a
pigmentov)

Y

PC-TEC-10

Mazivá, mastiace tuky, separačné činidlá

Y

PC-TEC-11

Výrobky na úpravu kovových povrchov

Y

PC-TEC-12

Kvapaliny na prácu s kovmi

Y

PC-TEC-13

Výrobky na úpravu papiera a lepenky (okrem farieb)

Y

PC-TEC-14

Fotochemikálie

Y

PC-TEC-15

Polymérové prípravky a zlúčeniny

Y

PC-TEC-16

Technologické pomocné látky

Y

PC-TEC-17

Výrobky, ktoré sa používajú v baníctve, pri ťažbe
ropy a zemného plynu
Reagenty a laboratórne chemikálie

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Výrobky na sanáciu pôdy

Y

PC-TEC-20

Rozpúšťadlá a extrakčné činidlá

Y

PC-TEC-21

Zmesi povrchovo aktívnych látok na priemyselné

Y

PC-TEC-22
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Výrobky, ktoré sa používajú na nadväzujúce priemyselné
spracovanie kože vrátane príslušných impregnačných
výrobkov. Informácie o farbách a pigmentoch nájdete v
kategórii „Farbivá“. Informácie o ostatných impregnačných
výrobkoch na hotový kožený tovar nájdete v kategórii
„Impregnačné výrobky na hotové textílie a kožený tovar“.
Zahŕňa výrobky obsahujúce látky trvalo spojené s kovovým
povrchom. Zahŕňa napríklad galvanické výrobky a výrobky
elektrického pokovovania.
Táto kategória zahŕňa napríklad bielidlá, výrobky na konečnú
úpravu, impregnačné výrobky a iné technologické pomocné
látky. Informácie o farbách nájdete v kategórii „Farby“.
Výrobky na chemické spracovanie fotosenzitívnych materiálov.
Táto kategória zahŕňa technologické pomocné látky, ktoré sa
používajú v rôznych priemyselných odvetviach (ak nie je v
podkategóriách „PC-TEC“ uvedené inak, napr. výrobky na
úpravu papiera a lepenky, výrobky na úpravu kože …).
Výrobky zahŕňajú regulátory pH, flokulačné činidlá, zrážadlá,
neutralizačné činidlá, katalyzátory, emulgátory, solubilizátory,
disperzné činidlá…
Nezahŕňa výrobky určené na výrobu, t. j. suroviny.
Reagenty a laboratórne chemikálie zahŕňajú výrobky
dostatočnej čistoty na použitie napríklad v chemickej analýze,
chemických reakciách.
Výrobky určené napríklad na sanáciu kontaminovanej pôdy.
Nezahŕňa „Hnojivá a výrobky na hnojenie“.
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použitie
Výrobky na úpravu textílií (s výnimkou farieb a
pigmentov)

Y

PC-TEC-23

Zváracie, spájkovacie a tavné výrobky

Y

PC-TEC-24

Zliatiny

Y

PC-TEC-25

Výrobky na formovanie, odlievanie, tuhé a pružné
peny vrátane zmesí živice (s výnimkou lepidiel,
stavebných výrobkov, farieb a náterov)
Výrobky na polymerizáciu živíc a pien (zahŕňajú
vytvrdzovacie činidlá, tvrdidlá, sieťovacie činidlá)
Ostatné výrobky určené na chemické a technické
procesy
Chemické výrobky – nezaradené do kategórie

Y

PC-TEC-26

Y

PC-TEC-27

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Biocídy a prípravky na ochranu rastlín

N

PP

Biocídne výrobky

N

PP-BIO

Biocídne výrobky na osobnú hygienu človeka

Y

PP-BIO-1

Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú
určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Y

PP-BIO-2

Výrobky, ktoré sa používajú na nadväzujúce priemyselné
spracovanie textílií vrátane príslušných impregnačných
výrobkov. Informácie o farbách a pigmentoch nájdete v
kategórii „Farbivá“. Informácie o impregnačných výrobkoch na
hotové textílie nájdete v kategórii „Impregnačné výrobky na
hotové textílie a kožený tovar“.
Nezahŕňa „Výrobky na úpravu kovových povrchov“ a
„Kvapaliny na prácu s kovmi“.

Ostatné výrobky určené na chemické a technické procesy,
ktoré ešte nie sú zahrnuté.
Chemické výrobky, pre ktoré neexistuje vhodná kategória
určeného použitia v systéme na tretej úrovni.
Typy biocídnych výrobkov, ako sú uvedené v článku 2 ods. 1
nariadenia (EÚ) č. 528/2012 o biocídnych výrobkoch.
PT1 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na osobnú hygienu
človeka, aplikujú sa na ľudskú pokožku alebo pokožku hlavy
alebo sú v kontakte s ňou, pričom primárnym účelom je
dezinfekcia pokožky.
PT2 – Biocídne výrobky určené na dezinfekciu povrchov,
materiálov, vybavenia a nábytku, ktoré sa nepoužívajú na
priamy kontakt s potravinami alebo krmivami. Oblasti použitia
okrem iného zahŕňajú bazény, akváriá, vody na kúpanie a iné
vody; klimatizačné systémy; steny a dlážky v súkromných,
verejných a priemyselných oblastiach a v iných oblastiach
profesionálnych činností.
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Biocídne výrobky na veterinárnu hygienu

Y

PP-BIO-3

Biocídne výrobky pre potraviny a krmivá

Y

PP-BIO-4

Biocídne výrobky pre pitnú vodu

Y

PP-BIO-5

Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu
výrobkov počas skladovania

Y

PP-BIO-6

Prostriedky na konzerváciu povlakov

Y

PP-BIO-7

Prostriedky na konzerváciu dreva

Y

PP-BIO-8

Konzervačné prostriedky na vlákna, kožu, gumu a
polymerizované materiály

Y

PP-BIO-9

Konzervačné prostriedky na stavebné materiály

Y

PP-BIO-10

18 (21)

PT3 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na účely
veterinárnej hygieny, ako napríklad dezinfekčné prostriedky,
dezinfekčné mydlá, výrobky pre ústnu alebo telesnú hygienu
alebo výrobky s antimikrobiálnou funkciou.
PT4 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu
zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov alebo
potrubí súvisiacich s výrobou, prepravou, skladovaním alebo
konzumáciou potravín alebo krmív (vrátane pitnej vody) pre
ľudí a zvieratá.
PT5 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu
pitnej vody (pre ľudí a zvieratá).
PT6 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu
vyrobených výrobkov (iných ako potraviny alebo krmivá,
kozmetické alebo zdravotnícke výrobky, alebo lekárske
prístroje) a ktoré potláčajú mikrobiálnu kontamináciu s cieľom
zabezpečiť ich skladovateľnosť.
PT7 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu filmov
alebo náterov prostredníctvom potláčania mikrobiálneho
znehodnotenia alebo rastu rias, aby chránili počiatočné
vlastnosti povrchu materiálov alebo predmetov, ako napr.
náterov, plastov, tesniacich materiálov, adhezív na murivo,
viazačov, papiera, umeleckých diel.
PT8 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu dreva
vrátane reziva a výrobkov z dreva pred organizmami, ktoré
drevo ničia alebo deformujú, vrátane hmyzu.
PT9 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu
vláknitých alebo polymerizovaných materiálov, akými sú koža,
guma alebo papier, alebo textilných výrobkov, potláčaním
mikrobiálneho znehodnotenia.
PT10 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu
muriva, kompozitných materiálov alebo iných stavebných
materiálov s výnimkou dreva, potláčaním pôsobenia
mikroorganizmov a rias.
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Konzervačné prostriedky na chladiace a
spracovateľské systémy využívajúce kvapaliny

Y

PP-BIO-11

Konzervačné prostriedky proti tvorbe slizu

Y

PP-BIO-12

Konzervačné prostriedky na kvapaliny na opracúvanie
a rezanie

Y

PP-BIO-13

Rodenticídy (s výnimkou ochrany rastlín)

Y

PP-BIO-14

Avicídy

Y

PP-BIO-15

Moluskocídy, vermicídy a výrobky na ochranu proti
iným bezstavovcom (okrem prípravkov na ochranu
rastlín)

Y

PP-BIO-16

Piscicídy

Y

PP-BIO-17

Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti
iným článkonožcom (okrem rovnocenných výrobkov,
keď sa používajú ako pesticídy)
Repelenty a atraktanty

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Ochrana proti iným stavovcom

Y

PP-BIO-20

19 (21)

PT11 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu vody
alebo iných kvapalín používaných v chladiacich a
spracovateľských systémoch prostredníctvom kontroly
škodlivých organizmov, ako sú mikróby, riasy a lastúrniky.
PT12 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na predchádzanie
alebo potláčanie tvorby slizu na materiáloch, zariadeniach a
konštrukciách používaných v priemyselných procesoch, napr.
na dreve, celulóze, pórovitých materiáloch používaných pri
ťažbe ropy.
PT13 – Biocídne výrobky na ochranu proti mikrobiálnemu
znehodnoteniu kvapalín, ktoré sa používajú na opracúvanie
alebo rezanie kovov, skla alebo iných materiálov.
PT14 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
myšiam, potkanom alebo iným hlodavcom, a to inými
spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
PT15 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
vtákom, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo
priťahovaním.
PT16 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
mäkkýšom, červom a bezstavovcom, ktoré nepatria do iného
typu výrobkov, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním
alebo priťahovaním.
PT17 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
rybám, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo
priťahovaním.
PT18 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
článkonožcom (napr. hmyzu, pavúkom a kôrovcom), a to inými
spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
PT19 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
škodlivým organizmom (bezstavovcom ako napríklad blchy,
stavovcom ako napríklad vtáky, ryby, hlodavce)
prostredníctvom ich odpudzovania alebo priťahovania.
PT20 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti
stavovcom, ktoré nie sú zahrnuté v iných typoch výrobkov z
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tejto hlavnej skupiny, a to inými spôsobmi ako ich
odpudzovaním alebo priťahovaním.
PT21 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na reguláciu rastu
a usadzovania hnilobných organizmov (mikróbov a vyšších
foriem rastlinných alebo živočíšnych druhov) na plavidlách,
materiáloch alebo zariadeniach používaných vo vode.
PT22 – Biocídne výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu a
konzerváciu ľudských alebo zvieracích mŕtvol alebo ich častí.
Prípravky na ochranu rastlín, ako sú uvedené v článku 2
nariadenia (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh.
Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti roztočom.

Výrobky proti hnilobe

Y

PP-BIO-21

Tekutiny na balzamovanie a preparovanie

Y

PP-BIO-22

Prípravky na ochranu rastlín (s výnimkou biocídnych
výrobkov)

N

PP-PRD

Akaricídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-1

Atraktanty (okrem semiochemikálií)

Y

PP-PRD-2

Baktericídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-3

Biopesticídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-4

Fungicídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-5

Herbicídy na ochranu rastlín vrátane desikantov a
prípravkov na ničenie machu
Insekticídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-6

Y

PP-PRD-7

Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti nežiaducej
vegetácii.
Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti hmyzu.

Moluskocídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-8

Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti slimákom.

Nematicídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-9

Regulátory rastu rastlín

Y

PP-PRD-10

Repelenty na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-11

Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti háďatkám
zemiakovým.
Regulátor rastu rastlín je organická zložka, buď prírodná alebo
syntetická, ktorá upravuje alebo reguluje jeden alebo viac
špecifických fyziologických procesov v rastline. Ak je zložka
vytvorená v rámci rastliny, nazýva sa rastlinný hormón.
Výrobky, ktoré sa používajú na odpudenie hmyzu alebo iných
škodcov z usadzovania na povrchu rastliny alebo v blízkosti jej
povrchu.

Výrobky, ktoré sa vo všeobecnosti používajú v spojení s
lapačmi na zaistenie monitorovania v plodinách.
Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti baktériám na
rastlinách.
Biopesticídy zahŕňajú deriváty prírodných materiálov, ako sú
zvieratá, rastliny a niektoré minerály; zahŕňajú tiež baktérie,
huby alebo plesne a vírusy a „základné látky“.
Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu rastlín proti hubám.
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Rodenticídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-12

Semiochemikálie

Y

PP-PRD-13

Prípravky na sterilizáciu pôdy

Y

PP-PRD-14

Talpicídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-15

Viricídy na ochranu rastlín

Y

PP-PRD-16

Ostatné prípravky na ochranu rastlín a súvisiace
zmesi

Y

PP-PRD-OTH
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Výrobky, ktoré chránia pred hlodavcami vrátane potkanov,
myší, veveríc, svišťov, pruhovaných veveričiek, dikobrazov,
nutrií a bobrov.
Prírodné alebo syntetické feromóny, ktoré sa používajú buď na
prilákanie hmyzu na monitorovanie a zistenie, kedy je možný
postrek, alebo na narušenie správania hmyzu.
Výrobky, ktoré dočasne alebo trvalo bránia rastu všetkých
rastlín a zvierat.
Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti krtkom.
Výrobky, ktoré sa používajú špecificky na ochranu rastlín proti
vírusom, ako je vírus kučeravosti listov a vírus mozaiky listov.
Ostatné prípravky na ochranu rastlín, ktoré ešte nie sú
zahrnuté, a zmesi používané v prípravkoch na ochranu rastlín
vrátane adjuvansov.
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