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Document European product categorisation system (EuPCS) v.2.0
Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Název kategorie

Volitelný

Kód

Směsi pro další formulaci

Y

F

Produkty

N

P

Chemické produkty (nezahrnuje biocidní přípravky)

N

PC

Lepidla a těsnicí materiály

N

PC-ADH

Lepidla a těsnicí materiály – použití v domácnosti,
kanceláři nebo ve škole

Y

PC-ADH-1

Popis
Zahrnuje směsi („původní směsi“) určené k formulaci do
dalších směsí formulátory v průmyslových zařízeních, tj.
směsi, které nejsou určeny ke konečnému použití. Neboť
„konečné směsi“, které mají zamýšlené konečné užití (tj.
nejsou určeny k další formulaci) jsou zařazeny do
kategorie „P – produkty“.
Produkty („konečné směsi“) určené ke konečnému použití
spotřebiteli, profesionálními uživateli mimo průmyslové
zařízení nebo pouze průmyslovými uživateli. Konečným
použitím se rozumí použití směsi jakožto poslední krok
před koncem životnosti dané směsi, konkrétně předtím,
než je směs (nebo každá z jejích složek) vyloučena do
odpadních vod nebo do životního prostředí, stane se
součástí určitého předmětu, nebo je spotřebována reakcí
v průběhu použití (včetně použití jako meziproduktu).
Nezahrnuje žádné biocidní přípravky.
Lepidlo je produkt schopný spojovat materiály slepením
povrchů (adheze), přičemž tato vazba má dostatečnou
vnitřní sílu (kohezi). Těsnicí materiál je lepivý produkt,
který se aplikuje na spoje za účelem vyplnění mezer,
mechanického blokování nebo ochrany například před
vzduchem nebo vodou.
Produkty pro obecné použití v domácím, školním nebo
kancelářském prostředí. Zahrnuje řemeslná lepidla,
víceúčelová lepidla a lepicí tyčinky, vteřinová lepidla,
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lepidla na dřevo, kontaktní lepidla, lepidla ve spreji…
Lepidla a těsnicí materiály – stavebnictví a stavitelské
práce (vyjma lepidel na bázi cementu)

Y

PC-ADH-2

Lepidla a těsnicí materiály – obuv a kožené zboží

Y

PC-ADH-3

Lepidla a těsnicí materiály – procesy týkající se papíru a
lepenky

Y

PC-ADH-4

Lepidla a těsnicí materiály – dopravní průmysl

Y

PC-ADH-5

Lepidla a těsnicí materiály – zpracování dřeva a
truhlářství (včetně tmele)

Y

PC-ADH-6

Lepidla a těsnicí materiály – procesy montážních linek

Y

PC-ADH-7

Vícesložková lepidla a těsnicí materiály

Y

PC-ADH-8

Lepidla a těsnicí materiály (výplně mezer) pro stavitelské
práce na místě a mimo místo, jako je nová práce, údržba a
renovace, např. lepidla pro krytiny stěn (včetně tapet) a
podlah (včetně koberce, PVS a linolea, parket) a rovněž
pro inženýrské stavby (mosty, dálnice, železnice). Lepidla
na bázi cementu viz „Malty“ v kategorii „Stavební
produkty“.
Speciální lepidla a těsnicí materiály pro kožené zboží a
obuv, např. pro podražení / připojení podešvi, napínání
svršku na kopyto (cvikání), nárt, patku, poprodejní opravy
atd.
Speciální lepidla a těsnicí materiály určené ke zpracování
papíru, lepenky a souvisejících produktů, jako je balení,
označování, laminace papíru na lepenku, vázání knih atd.
Nezahrnuje lepidla na papír určená primárně k domácímu
použití, viz „Lepidla a těsnicí materiály – použití
v domácnosti, kanceláři nebo ve škole“.
Produkty obsahující vysoce účinná strukturální lepidla a
těsnicí materiály, např. pro motorová a kolejová vozidla,
plavidla, letadla a kosmické lodě.
Speciální lepidla a těsnicí materiály pro truhlářství a
výrobu nábytku, včetně tmele. Nezahrnuje lepidla na
dřevo určená primárně k domácímu použití, viz „Lepidla a
těsnicí materiály – použití v domácnosti, kanceláři nebo ve
škole“.
Lepidla a těsnicí materiály používané v procesech
montážních linek, například při montáži elektronických
součástek, zdravotnických prostředků, hraček – kromě již
pokrytých kategorií, např. pro procesy týkající se papíru a
lepenky.
Produkty určené k mísení pro okamžité použití jako lepidlo
nebo těsnicí materiál.
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Jiná lepidla a těsnicí materiály

Y

PC-ADH-OTH

Osvěžovače vzduchu

N

PC-AIR

Osvěžovače vzduchu pro vnitřní prostory (kontinuální
působení)

Y

PC-AIR-1

Osvěžovače vzduchu pro vnitřní prostory (okamžité
působení)
Osvěžovače pro obuv

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Osvěžovače vzduchu pro vozidla

Y

PC-AIR-4

Dezodoranty prostředí (nezahrnuje pokojové
dezodoranty)

Y

PC-AIR-5

Vonné tyčinky

Y

PC-AIR-6

Svíčky – vonné nebo bez vůně

Y

PC-AIR-7

Zápalky

Y

PC-AIR-8

Jiné osvěžovače vzduchu

Y

PC-AIR-OTH

Produkty pro zvířata

N

PC-ANI
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Jiná lepidla a těsnicí materiály dosud nezahrnuté
v předchozích kategoriích.
Osvěžovače vzduchu, které slouží k odorizaci nebo
dezodorizaci vnitřních prostor (např. v domácnostech,
kancelářích...) nebo specifických předmětů či věcí (např.
boty, automobily, spotřebiče pro domácnost...). Zahrnuje
vonné tyčinky, svíčky a zápalky používané pro jejich
zapalování. Nezahrnuje biocidní přípravky.
Produkty, které slouží ke kontinuální odorizaci nebo
dezodorizaci vnitřního ovzduší, včetně rozptylovačů
(nezahrnuje vonné tyčinky a vonné svíčky).
Produkty, které slouží k okamžité odorizaci nebo
dezodorizaci vnitřního ovzduší.

Týká se určitých produktů, jejichž jediné zamýšlené použití
je dezodorizace uzavřených prostor (např. šatních skříní,
kredencí...), spotřebičů pro domácnost (např. chladničky,
vysavače...) nebo předmětů (např. odpadkových košů...).
Nezahrnuje dezodorizační produkty v kategorii PC-AIR
např. pro pokoje, boty nebo vozidla. Netýká se produktů
používaných k dezodorizaci textilních výrobků nebo
koberce, viz „Osvěžovače/dezodoranty na textil“ nebo
koberců a čalounění, viz „Dezodoranty nebo osvěžovače
pro koberec/čalounění“.

Jiné osvěžovače vzduchu a dezodoranty prostředí dosud
nezahrnuté v předchozích kategoriích.
Produkty pro péči o zvířata včetně doplňkových látek do
zvířecích krmiv (vyjma biocidních přípravků, veterinárních
léčivých přípravků, krmných surovin, krmných směsí,
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krmiva pro domácí mazlíčky a medikovaného krmiva).
Doplňkové látky a premixy pro krmiva pro zvířata

Y

PC-ANI-1

Šampony a kondicionéry pro zvířata

Y

PC-ANI-2

Jiné produkty pro zvířata (vyjma biocidních přípravků)

Y

PC-ANI-OTH

Umělecké materiály (včetně chemických výrobků
používaných pro dekorativní účely)

N

PC-ART

Barvy pro umělce, řemesla a hobby barvy

Y

PC-ART-1

Barvy nanášené prsty

Y

PC-ART-2

Pastelky, křídy a pastely

Y

PC-ART-3

Pomocné materiály pro umělce

Y

PC-ART-4

Modelovací hmoty

Y

PC-ART-5

Chemické výrobky používané pro dekorativní účely

Y

PC-ART-6

Jiné umělecké materiály (včetně chemických výrobků
používaných pro dekorativní účely)

Y

PC-ART-OTH

Produkty na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje biocidní
přípravky)
Abrazivní čisticí prostředky

N

PC-CLN

Y

PC-CLN-1

Produkty, které jsou záměrně přidávány do krmiva nebo
vody za účelem vykonání určité funkce. Nezahrnuje
potravu a krmné produkty.
Nezahrnuje biocidní přípravky.
Zahrnuje barvy a jiné umělecké a řemeslné materiály pro
umělecké vyjádření nebo dekorativní účely, včetně
pomocných materiálů. Umělecká a řemeslná lepidla viz
„Lepidla a těsnicí materiály – použití v domácnosti,
kanceláři nebo ve škole“.
Barvy pro umělecké a kreativní vyjádření a pro
barvení/dekoraci předmětů (nezahrnuje „Barvy nanášené
prsty“ a barvy ve spreji na graffiti / pouliční umění –
„Aerosolové barvy a nátěry“).
Barvy používané dětmi při hře, nanáší se přímo prsty.
Směsi v tuhé/komprimované formě k barvení/kreslení při
tvůrčím vyjádření nebo hře.
Pomocné materiály pro umělce včetně nosičů/vehikul (jako
jsou oleje), rozpouštědel/ředidel, látek na speciální efekty,
tónovacích médií, rychleschnoucích a pomaluschnoucích
gelů, fixativů a laků.
Kreativní modelovací/sochařský materiál pro dospělé nebo
děti, jako jsou hlíny (keramická, polymerní atd.).
Zahrnuje chemické výrobky, jako je umělý sníh / sněhové
vločky / námraza, umělé pavučiny, ...
Jiné umělecké materiály a chemické výrobky používané
pro dekorativní účely dosud nezahrnuté v předchozích
kategoriích
Detergenty viz „Detergenty a pomocné přípravky pro praní
prádla a mytí nádobí (nezahrnuje biocidní přípravky)“.
Produkty určené k čištění povrchů mechanickým
působením zahrnující např. univerzální nebo víceúčelové
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čisticí prostředky, čisticí prostředky pro kuchyň, záchod
nebo koupelnu.
Univerzální (nebo víceúčelové) neabrazivní čisticí
prostředky
Bělicí prostředky pro čištění nebo použití na prádlo
(nezahrnuje biocidní přípravky)
Přípravky na odstranění vodního kamene

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Prostředky na čištění odtoků

Y

PC-CLN-5

Čisticí prostředky na krby a kouřovou pryskyřici

Y

PC-CLN-6

Zahrnuje produkty pro udírny a komíny.

Čisticí prostředky na sklo/okna/zrcadla (nezahrnuje čelní
skla)
Prostředky pro čištění a péči určené pro interiérový
nábytek (nezahrnuje kůži a čalounění)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Venkovní čisticí prostředky (nezahrnuje kámen, beton a
podobné povrchy)

Y

PC-CLN-9

Kuchyňské čisticí prostředky a související produkty
(nezahrnuje biocidní přípravky)

N

PC-CLN10

Čisticí prostředky pro kuchyň

Y

PC-CLN-10.1

Čisticí prostředky pro kuchyňské přístroje a zařízení

Y

PC-CLN-10.2

Čisticí prostředky na čelní sklo viz „Čisticí prostředky na
čelní sklo“.
Prostředky pro čištění interiérového dřevěného nábytku a
jiného nábytku s tvrdým povrchem a pro péči o něj.
Zahrnuje běžné čisticí prostředky, spreje proti prachu,
leštidla, kondicionéry…
Prostředky pro čištění například zahradního nábytky,
dřevěných teras a palub, plotů… a péči o ně (nezahrnuje
biocidní přípravky). Čištění venkovních chodníků, cest… viz
„zátěžové čisticí prostředky na kámen a podobné
povrchy“.
Nezahrnuje „Biocidní přípravky“, odstraňovače vodního
kamene (viz „Přípravky na odstranění vodního kamene“) a
abrazivní čisticí prostředky (viz „Abrazivní čisticí
prostředky“).
Prostředky zahrnující čisticí prostředky na různé povrchy,
odmašťovací prostředky a prostředky na čištění
kuchyňských dlaždic.
Nezahrnuje odstraňovače vodního kamene, viz „Přípravky
na odstranění vodního kamene“.

Prostředky pro čištění varné desky a péči o ni

Y

PC-CLN-10.3

Čisticí prostředky na troubu, gril nebo venkovní gril

Y

PC-CLN-10.4

Jiné kuchyňské a související čisticí prostředky

Y

PC-CLN-
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10.OTH
Prostředky pro čištění koupelny a WC a péči o ně
(nezahrnuje biocidní přípravky)

N

PC-CLN-11

Čisticí prostředky pro koupelnu

Y

PC-CLN-11.1

Čisticí prostředky pro WC

Y

PC-CLN-11.2

Prostředky pro opakované splachování pro WC

Y

PC-CLN-11.3

Jiné prostředky pro čištění koupelny a WC a péči o ně
(nezahrnuje biocidní přípravky)
Prostředky pro čištění a péči určené pro kámen, dlaždice
a spárovací hmotu
Prostředky pro čištění a péči určené pro kámen a
dlaždice – pravidelné použití

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Zátěžové čisticí prostředky pro kamenné a podobné
povrchy
Čisticí prostředky na spárovací hmotu

Y

PC-CLN-12.2

Y

PC-CLN-12.3

Jiné prostředky pro čištění a péči určené pro kámen,
dlaždice a spárovací hmotu
Prostředky pro čištění a údržbu podlahy a pro péči o ní
(nezahrnuje kámen a dlaždice)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Čisticí prostředky na podlahu

Y

PC-CLN-13.1

Prostředky pro péči o podlahu, např. vosky, emulze

Y

PC-CLN-13.2

Nezahrnuje „Biocidní přípravky“, odstraňovače vodního
kamene (viz „Přípravky na odstranění vodního kamene“) a
abrazivní čisticí prostředky (viz „Abrazivní čisticí
prostředky“).
Zahrnuje čisticí prostředky na různé povrchy a koupelnové
dlaždice.
Nezahrnuje přípravky pro opakované splachování.
Přípravky pro opakované splachování k použití pro nádrž
nebo okraj záchodové mísy.

Nezahrnuje biocidní přípravky a rovněž přípravky pro
použití v kuchyni a koupelně.
Čisticí prostředky určené k pravidelnému použití pro
údržbu kamenných a kachlových/dlaždicových povrchů
včetně podlah. Nezahrnuje prostředky určené konkrétně
pro kuchyň, záchod a koupelnu.
Prostředky pro náročné čištění kamenných a podobných
povrchů včetně venkovních chodníků, cest, náhrobků, …
Prostředky určené konkrétně k čištění spárovací hmoty.
Nezahrnuje biocidní přípravky a rovněž přípravky pro
použití v kuchyni a koupelně.
Nezahrnuje prostředky pro kamenné a dlaždicové podlahy
– viz „Prostředky pro čištění a péči určené pro kámen,
dlaždice a spárovací hmotu“.
Čisticí prostředky určené k pravidelnému použití pro
údržbu podlah, včetně jednodávkových kapslí. Nezahrnuje
kamenné a dlaždicové podlahy – viz „Prostředky pro
čištění a péči určené pro kámen, dlaždice a spárovací
hmotu“.
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Odstraňovače podlahových krytin

Y

PC-CLN-13.3

Jiné prostředky pro čištění a údržbu podlahy a pro péči
o ní (nezahrnuje kámen a dlaždice)
Prostředky na koberec a čalounění

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Čisticí prostředky pro koberec/čalounění

Y

PC-CLN-14.1

Dezodoranty nebo osvěžovače pro koberec/čalounění

Y

PC-CLN-14.2

Jiné prostředky na koberec a čalounění

Y

Čisticí prostředky pro zvláštní osobní předměty

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Čisticí prostředky na brýle

Y

PC-CLN-15.1

Čisticí prostředky pro domácí elektronické obrazovky

Y

PC-CLN-15.2

Čisticí prostředky pro hudební nástroje

Y

PC-CLN-15.3

Leštěnka / odstraňovač znečištění (matného povrchu)
na kov
Jiné čisticí prostředky pro zvláštní osobní předměty

Y

PC-CLN-15.4

Y

Prostředky pro čištění a péči určené pro textil a kůži
(včetně obuvi)

N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Kůže – prostředky pro čištění a péči

Y

PC-CLN-16.1

Textilní obuv – čisticí prostředky

Y

PC-CLN-16.2

Osvěžovače/dezodoranty na textil

Y

PC-CLN-16.3

Prostředky pro chemické čištění a související produkty

Y

PC-CLN-16.4

7 (21)

Nezahrnuje odstraňovače barvy – viz „Odstraňovače a
ředidla barev a související pomocné přípravky“.

Zahrnuje čisticí prostředky pro koberec a čalounění.
Nezahrnuje osvěžovače textilu – viz
„Osvěžovače/dezodoranty na textil“.

Nezahrnuje čisticí roztoky na kontaktní čočky.

Zahrnuje čisticí prostředky na šperky, stříbrné nádobí a
jiné kovy, jako je mosaz, měď…

Prostředky pro čištění a péči určené pro textilní a kožené
zboží včetně obuvi. Nezahrnuje čalounění, viz „Prostředky
na koberec a čalounění“; nezahrnuje barviva, viz „Barvy“
nebo „Pigmenty“.
Prostředky určené k čištění nebo péči o kožené předměty,
jako je obuv, nábytek a jiné kožené zboží za účelem
zachování nebo obnovení síly, vzhledu a ohebnosti
(nezahrnuje „Impregnační prostředky“).
Čisticí prostředky pro textilní obuv (nezahrnuje koženou
obuv).
Nezahrnuje osvěžovače pro obuv viz „Osvěžovače pro
obuv“.
Prostředky určené k čištění textilních výrobků bezvodými
čisticími postupy.
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Impregnační prostředky pro hotové textilní výrobky a
kožené zboží

Y

PC-CLN-16.5

Venkovní textilní výrobky – čisticí prostředky

Y

PC-CLN-16.6

Jiné prostředky pro čištění a péči určené pro textil a kůži
(včetně obuvi)
Prostředky pro čištění a péči určené pro vozidla (všech
typů)
Čisticí prostředky na exteriér – všechny typy vozidel

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Y

PC-CLN-17.1

Prostředky pro péči o exteriér – všechny typy vozidel

Y

PC-CLN-17.2

Prostředky pro čištění interiéru a péči o něj (nezahrnuje
osvěžovače vzduchu a prostředky na čalounění nebo
kůži)

Y

PC-CLN-17.3

Čisticí prostředky na motor

Y

PC-CLN-17.4

Čisticí prostředky na brzdy

Y

PC-CLN-17.5

Čisticí prostředky na chrom, ráfek a jiné kovy – všechny
typy vozidel
Čisticí prostředky na čelní sklo

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Mycí kapalina na čelní sklo (do ostřikovačů)

Y

PC-CLN-17.8

Jiné prostředky pro čištění a péči pro vozidla (všech
typů)
Jiné produkty na čištění, péči a údržbu (nezahrnuje
biocidní přípravky)

Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

Y

8 (21)

Prostředky určené k zajištění nepromokavosti nebo jako
odpuzovač nečistot pro hotové textilní výrobky a kožené
zboží. Nezahrnuje impregnační prostředky používané
v průmyslovém zpracování textilu nebo kůže – viz
„Prostředky pro zpracování textilu“ nebo „Prostředky pro
zpracování kůže“.
Prostředky určené k čištění markýz, stanů, plachtovin,
plachet (lodních)…
Nezahrnuje barviva, viz „Barvy“.

Zahrnuje šampony na automobily a jiné prostředky určené
k odstranění špíny, mastnoty a odolné špíny z exteriéru
vozidla.
Zahrnuje laky, leštěnky, vosky…
Prostředky pro čištění a péči používané k čištění vnitřních
povrchů vozidel, např. gumových, vinylových, plastových.
Kožené čalounění viz „Kůže – prostředky pro čištění a
péči“. Čisticí prostředky na látkové a textilní čalounění viz
„Čisticí prostředky pro koberec/čalounění“.

Prostředky určené k mytí čelního skla vozidel přímým
nanesením.
Prostředek přidávaný k vozidlům pro čištění čelního skla
pomocí stěračů.
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Barviva

N

PC-COL

Barvy

Y

PC-COL-1

Zahrnuje konečné produkty určené k propůjčení barvy
např. textilním výrobkům, kůži. Barviva, která nemají
konečné použití, např. suroviny, viz „F- Směsi pro další
formulaci“.
Rozpustná barviva.

Pigmenty

Y

PC-COL-2

Nerozpustná barviva.

Stavební produkty

N

PC-CON

Cement

Y

PC-CON-1

Beton

Y

PC-CON-2

Sádra

Y

PC-CON-3

Malty

Y

PC-CON-4

Stavební chemikálie

Y

PC-CON-5

Stavební produkty zahrnují produkty určené k začlenění do
stavebních prací (stavební nebo inženýrské práce) nebo
jejich částí (vyjma biocidních přípravků).
Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletý anorganický
materiál, který při smíchání s vodou vytváří pastu, která
ztuhne a ztvrdne prostřednictvím hydratačních reakcí a
procesů a poté si zachovává svou sílu a stabilitu i pod
vodou.
Beton je produkt vzniklý smísením cementu,
hrubého/jemného agregátu a vody (bez začlenění směsí a
přísad nebo s jejich začleněním), který rozvine své
vlastnosti díky hydrataci cementu.
Sádrové produkty jsou založeny zejména na síranu
vápenatém a zahrnují sádrové omítky, podlahové potěry a
výplně.
Malta je obecný termín zahrnující zednické a opravné
malty, omítky a základní omítky, potěry a lepidla na bázi
cementu (jiná necementová lepidla viz „Lepidla a těsnicí
materiály – stavebnictví a stavitelské práce“).
Stavební chemikálie zahrnují přípravky, které se přidávají
ke stavebním hmotám nebo na stavební hmoty v místě
stavby: ke zlepšení zpracovatelnosti nebo zvýšení výkonu,
např. směsi a přísady (polykarboxyláty, polykondenzátové
pryskyřice, celulózové ethery, siloxany, biopolymery...)
pro cement a maltu; pro speciální funkci, např.
modifikované minerální maltové systémy (opravné malty,
základní omítky, těsnicí a spojovací produkty, např.
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polymerní disperze, epoxidové pryskyřice,
polyurethany…); pro ochranu stavebních hmot nebo
konečné struktury z nich vytvořené, např. separační
prostředky na beton, hydrofobní činidla, reaktivní
pryskyřice, membrány nanášené v kapalné formě pro
hydroizolaci, modifikované emulze na bázi bitumenu pro
hydroizolaci...
Jiné stavební produkty

Y

PC-CON-OTH

Detergenty a pomocné přípravky pro praní prádla a mytí
nádobí (nezahrnuje biocidní přípravky)

N

PC-DET

Prací prostředky

N

PC-DET-1

Prací prostředek pro ruční praní

Y

PC-DET-1.1

Přípravky obsahující mýdla a/nebo jiné povrchově aktivní
látky určené pro mycí a čisticí postupy. Detergenty mohou
být v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta, tyčinky,
hrudky, tvarované kusy, kostky, atd.) a mohou být
uváděny na trh nebo používány pro potřeby domácností,
profesionální nebo průmyslové potřeby.
Tato kategorie zahrnuje prostředky pro praní prádla a péči
o něj v domácnosti (včetně samoobslužných prádelen a
společných prádelen) a průmyslových pračkách.
Prací prostředek určený speciálně pro ruční praní prádla.

Prací prostředky – použití v domácnosti

Y

PC-DET-1.2

Zahrnuje jednodávkové kapsle.

Prací prostředky – profesionální nebo průmyslové použití

Y

PC-DET-1.3

Zahrnuje jednodávkové kapsle.

Jiné prací prostředky

Y

Pomocné přípravky pro praní a péči (nezahrnuje biocidní
přípravky)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Posilovače mycí schopnosti a odstraňovače skvrn během
praní

Y

PC-DET-2.1

Změkčovadla tkanin

Y

PC-DET-2.2

Pomocné prostředky pro žehlení

Y

PC-DET-2.3

Nezahrnuje bělidla na prádlo, viz „Bělicí prostředky pro
čištění nebo použití na prádlo (nezahrnuje biocidní
přípravky)“; nezahrnuje osvěžovače textilu – viz
„Osvěžovače/dezodoranty na textil“.
Prostředky používané během praní určené ke zvýšení
čisticího výkonu pracího procesu nebo k odstranění skvrn
z textilních výrobků.
Prostředky určené k pozměnění povrchu tkanin na dotyk
v postupech, které doplňují praní tkanin.
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Škrob na prádlo

Y

PC-DET-2.4

Odstraňovače skvrn aplikované před praním

Y

PC-DET-2.5

Máchací přípravky na prádlo (nezahrnuje biocidní
přípravky)
Pečující přípravky pro pračku

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Bělicí činidla nebo optické zjasňovače

Y

PC-DET-2.8

Jiné pomocné přípravky pro praní a péči (nezahrnuje
biocidní přípravky)
Mycí prostředky na mytí nádobí

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Mycí prostředky do automatických myček nádobí –
použití v domácnosti
Mycí prostředky do automatických myček nádobí –
profesionální nebo průmyslové použití
Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Jiné mycí prostředky na mytí nádobí

Y

Pomocné prostředky pro mytí nádobí a péči

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Sůl do myčky nádobí

Y

PC-DET-4.1

Pečující přípravky pro myčku nádobí

Y

PC-DET-4.2

Přípravky na ochranu skla

Y

PC-DET-4.3

Oplachovací přípravky pro nádobí

Y

PC-DET-4.4

Jiné pomocné prostředky pro mytí nádobí a péči

Y

E-kapaliny a směsi pro elektronické cigarety

N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

11 (21)

Prostředky určené k ošetření skvrn před pracím procesem.

Netýká se přípravků, které se používají pouze
k dezodorizaci, viz „Dezodoranty prostředí“.
Bělicí činidla nebo optické zjasňovače jsou fluorescenční
bělicí činidla, která odrážejí ultrafialové paprsky slunečního
záření jako bílé, viditelné světlo, čímž oděvu propůjčují
dojem bělosti.

Zahrnuje jednotkovou dávku.

Prostředky určené zejména k použití např.
v profesionálních restauracích, institucích...
Mycí prostředky určené k použití při ručním mytí nádobí.

Zahrnuje protikorozní prostředky. Netýká se přípravků,
které jsou určeny pouze k dezodorizaci, viz „Dezodoranty
prostředí“.
Prostředky určené ke zlepšení oplachování a zabránění
tvorby filmu na nádobí.
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E-kapaliny pro elektronické cigarety

Y

PC-ELQ-1

Směsi pro e-kapaliny

Y

PC-ELQ-2

Hnojiva a hnojivé výrobky

N

PC-FER

Hnojiva

Y

PC-FER-1

Materiál k vápnění půd

Y

PC-FER-2

Pomocné půdní látky

Y

PC-FER-3

Pěstební substrát

Y

PC-FER-4

Agronomické přísady

Y

PC-FER-5

Rostlinné biostimulanty

Y

PC-FER-6

12 (21)

E-kapaliny pro elektronické cigarety jsou směsi, které jsou
dodávány konečnému uživateli jako přípravky připravené
k okamžitému použití pro vapování.
Směsi pro e-kapaliny jsou dodávány jako součást
takzvaných samo-mísicích souprav, u kterých je uživatel
zodpovědný za přípravu konečné e-kapaliny podle
speciálních pokynů dodavatele. Tyto směsi nejsou určeny
k použití v elektronických cigaretách jako takové.
Výrobky aplikované nebo určené k aplikaci buď samotné,
nebo smíchané s jiným materiálem, na rostliny nebo jejich
rhizosféru za účelem poskytnutí živin rostlinám nebo ke
zlepšení jejich efektivity využívání živin. Nezahrnuje
„Prostředky pro sanaci půdy“ používané pro znečištěné
oblasti.
Produkty primárně určené k poskytnutí živin rostlinám.
Zahrnuje hnojiva smíchaná například s inhibitory nebo
chelatačními činidly.
Produkty určené k úpravě půdní kyselosti obsahující oxidy,
hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany živin vápníku (Ca)
nebo hořčíku (Mg).
Produkty určené k přidávání do půdy za účelem zachovat,
zlepšit nebo chránit fyzikální či chemické vlastnosti,
strukturu nebo biologickou aktivitu půdy.
Pěstební materiál má být jiný materiál než půda určená
k použití jako substrát pro rozvoj kořenů.
Produkty určené pro přidání k výrobku poskytujícímu
rostlinám živinu s cílem zlepšit vzorec uvolňování živiny
z uvedeného výrobku.
Přípravky stimulující procesy výživy rostlin nezávisle na
obsahu živin v přípravku, jejichž jediným cílem je zlepšit
jednu nebo více následujících charakteristik rostliny: a)
efektivitu využívání živin; b) toleranci vůči abiotickému
stresu nebo c) kvalitativní znaky plodiny.
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Kombinace hnojiv a hnojivých výrobků

Y

PC-FER-7

Zahrnuje výrobky obsahující kombinaci kategorií hnojiva a
hnojivého výrobku. Netýká se výrobků, jejichž primárním
cílem je poskytnout výživu, viz „Hnojiva“.
Zahrnuje paliva pro vozidla a stroje, oleje do lamp (např.
do dekorativních lamp), tekuté podpalovače pro grily a
paliva do lamp pro přenosná zařízení (např. pro venkovní
vaření).

Paliva (a přísady do paliv)

N

PC-FUE

Paliva pro vozidla a stroje

Y

PC-FUE-1

Oleje do lamp

Y

PC-FUE-2

Zahrnuje vonné a neparfémované oleje do lamp.

Tekutý podpalovač pro grily

Y

PC-FUE-3

Náplň do zapalovačů např. pro grily na dřevěné uhlí.

Kempinková paliva

Y

PC-FUE-4

Přísady do paliv a složky paliv

Y

PC-FUE-5

Paliva pro přenosná topná, varná a osvětlovací zařízení
např. kempinkové vařiče a svítilny (nezahrnuje oleje do
lamp).
Produkty přidávané do paliv za účelem propůjčení nebo
zlepšení žádoucích vlastností nebo k potlačení nežádoucích
vlastností. Nezahrnuje teplovodivé kapaliny, viz
„Teplovodivé kapaliny“.

Jiná paliva

Y

PC-FUE-OTH

Inkousty, tonery a související tiskařské materiály

N

PC-INK

Inkousty na psaní a kreslení

Y

PC-INK-1

Inkousty a tonery pro domácí a kancelářské tiskárny

Y

PC-INK-2

Komerční tiskařské inkousty, tonery a související
produkty pro konečné úpravy
Chemikálie pro tiskárny

Y

PC-INK-3

Y

PC-INK-4

Korekční tekutiny

Y

PC-INK-5

Jiné inkousty, tonery a související tiskařské materiály

Y

PC-INK-OTH

Nezahrnuje tetovací inkousty, viz „Tetovací inkousty“.
Inkousty k použití při psaní nebo kreslení rukou, např.
perem, štětcem atd. Zahrnuje inkousty pro použití
s razítkovacím polštářkem.
Inkousty a tonery používané k tisku domácím a
kancelářském prostředí.
Produkty pro průmyslové a profesionální tiskařské postupy
(flexografie, litografie, sítotisk atd.).
Jiné chemikálie pro tiskárny než inkousty, jako jsou vlhčící
roztoky, mycí roztoky atd.
Tekutiny používané k překrytí permanentního inkoustu,
aby bylo možné provést opravy.
Jiné inkousty, tonery a související tiskařské materiály
dosud nezahrnuté v předchozích kategoriích.
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Zdravotnické prostředky

N

PC-MED

Zdravotnické prostředky pro čištění a dezinfekci

Y

PC-MED-1

Jiné zdravotnické prostředky

Y

PC-MED-OTH

Barvy a nátěry (a související pomocné přípravky)

N

PC-PNT

Aerosolové barvy a nátěry

Y

PC-PNT-1

Barvy/nátěry – dekorativní

Y

PC-PNT-2

Barvy/nátěry – ochranné a funkční

Y

PC-PNT-3

Nátěry námořních plavidel (nezahrnuje protihnilobné
nátěry)

Y

PC-PNT-4

Automobilové a letecké nátěry

Y

PC-PNT-5

14 (21)

Zdravotnické prostředky dle definice v nařízení (EU)
2017/745 Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických
prostředcích.
Prostředky používané k čištění, dezinfekci nebo sterilizaci
zdravotnických prostředků (nezahrnuje biocidní přípravky
nebo čisticí prostředky).
Jiné zdravotnické prostředky.
Produkty v kapalné, pastové nebo práškové formě, které
po nanesení na podklad vytvoří (průhledný nebo
neprůhledný) suchý film, který má ochranné, dekorativní
anebo jiné specifické technické vlastnosti. Nezahrnuje
chemické výrobky používané k napuštění nebo ochraně
stavebních hmot, viz „Stavební hmoty“.
Barvy a nátěry dodávané v aerosolových nádobách
připravených k okamžitému použití pro aplikaci postřikem.
Barvy a nátěry (včetně tónovačů pro dekorativní míchací
systémy) pro dekorativní architektonické použití např. na
vnitřních nebo venkovních površích budov a zabudovaných
příslušenství. Zahrnuje laky a mořidla na dřevo.
Ochranné nátěry, které jsou charakterizované jako „barva“
(např. protikorozní, zpomalovače hoření atd.) a barvy pro
specifické funkční účely (např. vnitřní potah
nádrží/potrubí, dopravní značení, anti-graffiti atd.).
Nezahrnuje chemické výrobky používané k napuštění nebo
ochraně stavebních hmot – viz „Stavební hmoty“.
Nátěry pro ochranu/dokončení všech vodních plavidel.
Nezahrnuje protihnilobné nátěry, viz „Protihnilobné
přípravky“.
Nátěry pro vozidla a letadla (nebo jejich části). Zahrnuje
OEM (original equipment manufacturer – výrobce
původního zařízení) tj. nátěry aplikované v továrně, barvy,
tužidla a redukční činidla pro opravu a opětovné nanesení
nátěru atd.
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Nátěry aplikované v továrně (nezahrnuje již pokryté
kategorie)

Y

PC-PNT-6

Odstraňovače a ředidla barev a související pomocné
přípravky
Jiné barvy a nátěrové materiály

Y

PC-PNT-7

Y

PC-PNT-OTH

Pyrotechnické výrobky

Y

PC-PYR

Tetovací inkousty

Y

PC-TAT

Výrobky pro chemické nebo technické procesy

N

PC-TEC

Adsorpční látky

Y

PC-TEC-1

Nemrznoucí látky a odmrazovací výrobky

Y

PC-TEC-2

Vysoušedla

Y

PC-TEC-3

Elektrolyty pro baterie

Y

PC-TEC-4

Hasicí přístroje

Y

PC-TEC-5

Vonné látky

Y

PC-TEC-6

Teplovodivé kapaliny

Y

PC-TEC-7

Hydraulické kapaliny, včetně brzdové a převodové
kapaliny
Meziprodukty

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9
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Nátěry aplikované v místě výroby, např. pro elektrické
spotřebiče a jiné kovové zboží, nábytek, kovové obaly atd.
Nezahrnuje již pokryté kategorie pro „Barvy a nátěry (a
související pomocné přípravky)“.
Chemické látky pro odstranění/ředění barvy, brusné
pomůcky, čištění štětců atd.
Jiné barvy a nátěrové materiály dosud nezahrnuté
v předchozích kategoriích.
Výrobky, které jsou určené k získání tepelného,
světelného, zvukového, plynového nebo dýmového efektu
nebo kombinace těchto efektů v důsledku nedetonativních,
samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí.
Zahrnuje permanentní tetovací inkousty pro umělecké
nebo jiné účely.
Tato kategorie zahrnuje pouze výrobky pro konečné užití.
Netýká se výrobků, které nemají konečné použití, např.
suroviny, viz „F- Směsi pro další formulaci“.
Adsorpční výrobky používané v různých průmyslových
odvětvích pro řadu aplikací.
Nemrznoucí látky jsou určeny ke snížení bodu mrazu
povrchů. Odmrazovací výrobky snižují bod mrazu povrchů
se záměrem odstranit led.
Výrobky určené primárně k absorpci vlhkosti. Zahrnuje
silikagel.
Směsi (kapaliny nebo pasty) určené k tomu, aby sloužily
jako elektrolyty v bateriích.
Výrobky obsahující chemické látky hasící oheň (např.
pěnu) na pomoc při zvládání malých požárů.
Zahrnuje vonné směsi pouze pro konečné užití.

Látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo
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Prostředky pro zpracování kůže (nezahrnuje barvy a
pigmenty)

Y

PC-TEC-10

Maziva, tuky, separační činidla

Y

PC-TEC-11

Produkty pro úpravu kovových povrchů

Y

PC-TEC-12

Kapaliny pro obrábění kovů

Y

PC-TEC-13

Produkty k ošetření papíru a lepenky (nezahrnuje barvy)

Y

PC-TEC-14

Fotochemikálie

Y

PC-TEC-15

Polymerové přípravky a sloučeniny

Y

PC-TEC-16

Pomocné látky

Y

PC-TEC-17

Produkty používané při těžbě nebo postupech průzkumu
ložisek ropy či plynu
Reagencia a laboratorní chemikálie

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Prostředky pro sanaci půdy

Y

PC-TEC-20
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používána pro účely chemické výroby, aby byla
přeměněna na jinou látku (nařízení REACH, článek 3 odst.
15).
Prostředky používané v prvotním průmyslovém zpracování
kůže, včetně příslušných impregnačních prostředků. Barvy
a pigmenty, viz „Barviva“. Jiné impregnační prostředky pro
hotové kožené zboží viz „Impregnační prostředky pro
hotové textilní výrobky a kožené zboží“.
Tato kategorie zahrnuje produkty obsahující látky trvale se
vážící na kovový povrch. Zahrnuje např. galvanické
produkty a produkty elektrolytického pokovování.
Tato kategorie zahrnuje např. bělidla, produkty pro
konečné úpravy, impregnační prostředky a jiné pomocné
látky. Barvy viz „Barvy“.
Produkty pro chemické zpracování fotocitlivých materiálů.
Tato kategorie zahrnuje pomocné látky používané
v různých průmyslových odvětvích (není-li specifikováno
jinak v podkategoriích „PC-TEC“, např. produkty pro
ošetření papíru a lepenky, prostředky pro zpracování kůže
...). Produkty zahrnují regulátory pH, vločkovadla,
srážedla, neutralizační činidla, katalyzátory, emulgátory,
solubilizátory, dispergační činidla...
Nezahrnuje produkty těžby tj. suroviny.
Reagencia a laboratorní chemikálie zahrnují produkty
o dostatečné čistotě k použití např. v chemické analýze,
chemických reakcích.
Prostředky např. pro sanaci znečištěných půd. Nezahrnuje
„Hnojiva nebo hnojivé výrobky“.
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Rozpouštědla a extrakční prostředky

Y

PC-TEC-21

Směsi povrchově aktivních látek pro průmyslová použití

Y

PC-TEC-22

Prostředky pro zpracování textilu (nezahrnuje barvy a
pigmenty)

Y

PC-TEC-23

Svařovací, pájecí a tavicí produkty

Y

PC-TEC-24

Slitiny

Y

PC-TEC-25

Jiné výrobky pro chemické nebo technické procesy

Y

PC-TEC-OTH

Chemické výrobky – nezařazené

Y

PC-UNC

Biocidy a přípravky na ochranu rostlin

N

PP

Biocidní přípravky

N

PP-BIO

Biocidní přípravky pro osobní hygienu

Y

PP-BIO-1

Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny
k použití u člověka nebo zvířat

Y

PP-BIO-2

Biocidní přípravky pro veterinární hygienu

Y

PP-BIO-3
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Prostředky používané v prvotním průmyslovém zpracování
textilních výrobků, včetně příslušných impregnačních
prostředků. Barvy a pigmenty, viz „Barviva“. Impregnační
prostředky pro hotové textilní výrobky viz „Impregnační
prostředky pro hotové textilní výrobky a kožené zboží“.
Nezahrnuje „Produkty pro úpravu kovových povrchů“ a
„Kapaliny pro obrábění kovů“.
Jiné výrobky pro chemické nebo technické procesy dosud
nezahrnuté v předchozích kategoriích.
Chemické výrobky, pro které neexistuje v systému na třetí
úrovni vhodná kategorie zamýšleného použití.
Typy biocidních přípravků uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení
o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012.
PT1 – Biocidní přípravky používané za účelem osobní
hygieny, které se používají na lidskou kůži nebo pokožku
hlavy, případně s ní přicházejí do styku, a jejichž
prvořadým účelem je dezinfekce kůže nebo pokožky hlavy.
PT2 – Biocidní přípravky používané k dezinfekci povrchů,
materiálů, zařízení a nábytku, které se nepoužívají
k přímému kontaktu s potravinami nebo krmivy. Oblasti
použití zahrnují mimo jiné plovárny, akvária, vodu ke
koupání a ostatní vody; klimatizační systémy; a stěny a
podlahy v soukromé, veřejné a průmyslové oblasti a
v dalších oblastech průmyslové činnosti.
PT3 – Biocidní přípravky používané pro veterinární
hygienu, jako jsou dezinfekční přípravky, dezinfekční
mýdla, prostředky ústní nebo tělesné hygieny nebo
s antimikrobiální funkcí.
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Biocidní přípravky pro oblast potravin a krmiv

Y

PP-BIO-4

Biocidní přípravky pro pitnou vodu

Y

PP-BIO-5

Biocidní přípravky používané jako konzervanty pro
produkty během skladování

Y

PP-BIO-6

Konzervační přípravky pro povlaky

Y

PP-BIO-7

Konzervační přípravky pro dřevo

Y

PP-BIO-8

Konzervační přípravky pro vlákna, kůži, pryž a
polymerní materiály

Y

PP-BIO-9

Konzervační přípravky pro stavební materiál

Y

PP-BIO-10

Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské
systémy používající kapaliny

Y

PP-BIO-11

Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

Y

PP-BIO-12
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PT4 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci zařízení,
zásobníků, potřeb pro konzumaci, povrchů a potrubí
souvisejících s výrobou, přepravou, skladováním nebo
spotřebou potravin nebo krmiv (včetně pitné vody) pro lidi
a zvířata.
PT5 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci pitné
vody pro lidi a zvířata.
PT6 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci
vyráběných produktů jiných než potraviny, krmiva,
kosmetické či léčivé přípravky potlačováním mikrobiální
kontaminace s cílem zabezpečit jejich skladovatelnost.
PT7 – Biocidní přípravky používané pro ochranu filmů nebo
povlaků, které potlačováním mikrobiální kontaminace nebo
růstu řas chrání původní vlastnosti povrchu materiálů nebo
předmětů, jako jsou nátěry, plasty, těsnicí materiály,
stěnová adheziva, pojivé vrstvy, papír a umělecká díla.
PT8 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci dřeva
včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením
dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů včetně
hmyzu.
PT9 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci
vláknitých nebo polymerních materiálů, jako je kůže, pryž,
papír nebo textilní výrobky potlačováním mikrobiální
kontaminace.
PT10 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci zdiva,
kompozitních materiálů nebo jiných stavebních materiálů
s výjimkou dřevěných potlačováním působení
mikroorganismů a řas.
PT11 – Biocidní přípravky používané pro konzervaci vody
nebo jiných kapalin používaných v chladírenství nebo
průmyslových procesech potlačováním růstu škodlivých
organismů, jako jsou mikroorganismy, řasy a měkkýši.
PT12 – Biocidní přípravky používané pro prevenci a
potlačení růstu slizu na materiálech, zařízeních a
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Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo
řezání

Y

PP-BIO-13

Rodenticidy (nezahrnují přípravky na ochranu rostlin)

Y

PP-BIO-14

Avicidy

Y

PP-BIO-15

Moluskocidy, vermicidy a přípravky k regulaci jiných
bezobratlých (nezahrnují přípravky na ochranu rostlin)

Y

PP-BIO-16

Piscicidy

Y

PP-BIO-17

Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných
členovců (nezahrnují ekvivalentní přípravky, pokud se
používají jako pesticidy)
Repelenty a atraktanty

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Regulace ostatních obratlovců

Y

PP-BIO-20

Protihnilobné přípravky

Y

PP-BIO-21

Balzamovací a taxidermické kapaliny

Y

PP-BIO-22
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konstrukcích používaných v průmyslových procesech,
např. na dřevě a papírovině, na porézních vrstvách písku
používaných při těžbě ropy.
PT13 – Biocidní přípravky na potlačování mikrobiální
kontaminace v kapalinách používaných při obrábění nebo
řezání kovů, skla nebo dalších materiálů.
PT14 – Biocidní přípravky používané pro regulaci myší,
potkanů a dalších hlodavců jiným způsobem než jejich
odpuzováním či vábením.
PT15 – Biocidní přípravky používané pro regulaci ptáků
jiným způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
PT16 – Biocidní přípravky používané pro regulaci měkkýšů,
červů a bezobratlých jiným způsobem než jejich
odpuzováním nebo vábením nezahrnuté do jiných typů
přípravků.
PT17 – Biocidní přípravky používané pro regulaci ryb jiným
způsobem než jejich odpuzováním či vábením.
PT18 – Biocidní přípravky používané k regulaci členovců
(tj. hmyzu, pavouků a korýšů) jiným způsobem než jejich
odpuzováním či vábením.
PT19 – Biocidní přípravky používané k regulaci škodlivých
organismů (bezobratlých, jako jsou blechy, obratlovců,
jako jsou ptáci, ryby, hlodavci) odpuzováním či vábením.
PT20 – Biocidní přípravky používané k regulaci obratlovců
jiné než přípravky zařazené mezi jiné typy přípravků této
hlavní skupiny jiným způsobem než jejich odpuzováním či
vábením.
PT21 – Biocidní přípravky používané pro potlačování růstu
a usazování škodlivých organismů (mikroorganismy a
vyšší formy rostlinných nebo zvířecích druhů) na
plavidlech, zařízeních pro vodní sporty nebo jiných
konstrukcích používaných ve vodě.
PT22 – Biocidní přípravky používané pro dezinfekci a
konzervaci lidských a zvířecích mrtvol nebo jejich částí.
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Přípravky na ochranu rostlin (nezahrnuje biocidní
přípravky)

N

PP-PRD

Přípravky na ochranu rostlin, jak jsou popsány v článku 2
nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh.
Přípravky používané k regulaci roztočů.

Akaricidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-1

Atraktanty (nezahrnuje semiochemikálie)

Y

PP-PRD-2

Baktericidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-3

Biopesticidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-4

Fungicidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-5

Biopesticidy zahrnují deriváty přírodních materiálů, jako
jsou zvířata, rostliny a určité minerály; zahrnují rovněž
bakterie, houby nebo plísně a viry a „základní látky“.
Přípravky používané k regulaci hub na rostlinách.

Herbicidy pro ochranu rostlin, včetně desikantů a
přípravků proti mechům
Insekticidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-6

Přípravky používané k regulaci nežádoucích rostlin.

Y

PP-PRD-7

Přípravky používané k regulaci hmyzu.

Moluskocidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-8

Přípravky používané k regulaci hlemýžďů a plžů.

Nematocidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-9

Přípravky používané k regulaci háďátek.

Regulátory růstu rostlin

Y

PP-PRD-10

Repelenty pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-11

Rodenticidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-12

Semiochemikálie

Y

PP-PRD-13

Prostředky pro sterilizaci půdy

Y

PP-PRD-14

Talpicidy pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-15

Regulátor růstu rostlin je organická sloučenina, buď
přírodní, nebo syntetická, která modifikuje nebo reguluje
jeden nebo více konkrétních fyziologických procesů
v rostlině. Jestliže je tato sloučenina vytvářena v rostlině,
nazývá se rostlinný hormon.
Přípravky používané k odpuzení hmyzu nebo jiných škůdců
od usazení se na nebo v blízkosti povrchu rostliny.
Přípravky, které regulují hlodavce včetně potkanů, myší,
veverek, svišťů, dikobrazů, nutrií a bobrů.
Přírodní nebo syntetické ferormony používané buď
k přivábení hmyzu pro monitorování a indikaci, kdy
provést postřik nebo narušit jejich chování.
Prostředky, které dočasně nebo trvale zabraňují růstu
všech rostlin a živočichů.
Přípravky používané k regulaci krtků.

Virucidní přípravky pro ochranu rostlin

Y

PP-PRD-16

Přípravky používané speciálně k regulaci rostlinných virů,

Produkty používané obecně ve spojení s pastmi k zajištění
monitorovací funkce u plodin.
Přípravky používané k regulaci bakterií na rostlinách.
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jako je virus kadeřavosti listů a virus mozaiky listů.
Jiné přípravky na ochranu rostlin

Y

PP-PRD-OTH

Jiné přípravky na ochranu rostlin dosud nezahrnuté
v předchozích kategoriích.
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