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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
Luokan nimi

Valittavissa

Koodi

Kuvaus

Seokset edelleen sekoitettavaksi

Y

F

Sisältää seokset (”alkuperäiset seokset”), jotka sekoittaja
sekoittaa muiksi seoksiksi teollisuuslaitoksissa, eli seokset,
joilla ei ole loppukäyttötarkoitusta. ”Lopulliset seokset”,
joilla on loppukäyttötarkoitus (eli joita ei ole tarkoitettu
edelleen sekoitettavaksi), on luokiteltu kohdassa ”P –
Valmisteet”.

Tuotteet

N

P

Tuotteet (”lopulliset seokset”), jotka on tarkoitettu
kuluttajien ja ammattikäyttäjien loppukäyttöön muussa
kuin teollisuuskäytössä tai pelkästään teollisuuskäyttöön.
Loppukäytöllä tarkoitetaan seoksen käyttöä viimeisessä
vaiheessa ennen seoksen elinkaaren päättymistä, eli
ennen kuin seos (tai kukin sen aineosista) vapautuu
jätevesiin tai ympäristöön, tulee osaksi esinettä tai on
käytetty reaktioprosessissa käytön aikana (myös
välituotteena käytön aikana).

Kemikaalit (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)

N

PC

Liimat ja tiivisteaineet

N

PC-ADH

Liimat ja tiivisteaineet – kotitalous-, toimisto- tai
koulukäyttö

Y

PC-ADH-1

Lukuun ottamatta kaikki biosidivalmisteet.
Liima on tuote, joka pystyy liittämään pinnat toisiinsa
(liimaus) riittävän kestävällä sidoksella (koossapysyvyys).
Tiivisteaine on liima, jota levitetään liitoksiin rakojen
täyttämiseksi ja mekaanisesti estämään tai suojaamaan
esimerkiksi ilmalta ja vedeltä.
Tuotteet, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön kotona,
koulussa tai toimistoympäristössä. Sisältää askarteluliimat,
monitoimiliimat ja liimapuikot, pikaliimat, puuliimat,
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kontaktiliimat, liimasuihkeet jne.
Liimat ja tiivisteaineet – rakennustyöt (lukuun ottamatta
sementtipohjaiset liimat)

Y

PC-ADH-2

Liimat ja tiivisteaineet – jalkineet ja nahkatuotteet

Y

PC-ADH-3

Liimat ja tiivisteaineet – paperiin ja pahviin liittyvät
prosessit

Y

PC-ADH-4

Liimat ja tiivisteaineet – kuljetusteollisuus

Y

PC-ADH-5

Liimat ja tiivisteaineet – puuntyöstö ja puusepäntyöt
(myös kitti)

Y

PC-ADH-6

Liimat ja tiivisteaineet – kokoonpanolinjan prosessit

Y

PC-ADH-7

Liimat ja tiivisteaineet (täyteaineet), jotka on tarkoitettu
paikan päällä tai tuotantopaikoilla tehtäviin
rakennustöihin, kuten uuden rakentamiseen,
kunnossapitoon ja remontointiin, esim. liimat
seinänpäällysteisiin (myös tapetti) ja lattianpäällysteisiin
(myös kokolattiamatto, muovi ja linoleumi, parketti), sekä
maa- ja vesirakennustöihin (sillat, maantiet, ratatyöt).
Sementtipohjaiset liimat, ks. ”Laastit” kohdasta
”Rakennusaineet”.
Erikoisliimat ja tiivisteaineet nahkatuotteille ja jalkineille,
esim. pohjaamiseen / kengänpohjan kiinnittämiseen,
lestitykseen, kengänkärjen vahvikkeisiin, kovikkeisiin,
myynnin jälkeiseen korjaukseen jne.
Erikoisliimat ja tiivisteaineet, jotka on tarkoitettu paperin,
pahvin ja niihin liittyvien tuotteiden käsittelyyn, kuten
pakkaaminen, etiketöinti, laminointi, kirjansidonta jne. Ei
sisällä paperiliimoja, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti
kotikäyttöön, ks. ”Liimat ja tiivisteaineet – kotitalous-,
toimisto- tai koulukäyttö”
Tuotteet, jotka sisältävät erittäin tehokkaita
konstruktioliimoja ja tiivisteaineita ja jotka on tarkoitettu
esim. moottori- ja raideajoneuvoihin sekä vesi-, ilma- ja
avaruusaluksiin.
Erikoisliimat ja tiivisteaineet huonekalujen valmistukseen,
myös kitti. Ei sisällä puuliimoja, jotka on ensisijaisesti
tarkoitettu kotikäyttöön, ks. ”Liimat ja tiivisteaineet –
kotitalous-, toimisto- tai koulukäyttö”.
Liimat ja tiivisteaineet, joita käytetään kokoonpanolinjan
prosesseihin, kuten elektroniikan komponenttien
kokoonpano, lääketieteelliset sovellukset, lelut – lukuun
ottamatta jo katettuja kategorioita, esim. paperiin ja
pahviin liittyvät prosessit.
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Monikomponenttiset liimat ja tiivisteaineet

Y

PC-ADH-8

Muut liimat ja tiivisteaineet

Y

PC-ADH-OTH

Ilmanhoitotuotteet

N

PC-AIR

1 Sisätiloissa käytettävät ilmanraikastimet (jatkuva
toiminta)

Y

PC-AIR-1

Sisätiloissa käytettävät ilmanhoitotuotteet (välitön
toiminta)
Kenkiin käytettävät ilmanraikastimet

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Ajoneuvoissa käytettävät ilmanraikastimet

Y

PC-AIR-4

Ympäristön raikastimet (lukuun ottamatta huoneilman
raikastimet)

Y

PC-AIR-5

Suitsuke

Y

PC-AIR-6

Kynttilät – tuoksuvat ja tuoksuttomat

Y

PC-AIR-7

Tulitikut

Y

PC-AIR-8

Muut ilmanraikastimet

Y

PC-AIR-OTH

Valmisteet eläimille

N

PC-ANI
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Valmisteet, jotka on tarkoitettu sekoitettavaksi ja
käytettäväksi välittömästä liimana tai tiivisteaineena.
Muut liimat ja tiivisteaineet, joita ei jo ole katettu.
Ilmanhoitotuotteita käytetään sisätilojen (esimerkiksi kodit
ja toimistot jne.) tai erityisten kohteiden tai tuotteiden
(esimerkiksi kengät, autot, kodinkoneet jne.)
hajunpoistoon tai hajustamiseen. Sisältää suitsukkeet,
kynttilät ja niiden sytyttämiseen käytettävät tulitikut.
Lukuun ottamatta biosidivalmisteet.
Valmisteet, jotka jatkuvasti hajustavat sisäilmaa tai
poistavat hajua siitä, kuten diffuusorituotteet (lukuun
ottamatta suitsukkeet ja tuoksukynttilät).
Valmisteet, jotka välittömästi hajustavat
sisäilmaympäristöä tai poistavat hajua siitä.

Koskee tiettyjä valmisteita, joiden ainoa käyttötarkoitus on
hajustaa suljettuja tiloja (esim. vaatekaappeja, komeroita
jne.), kodinkoneita (esim. jääkaappeja, pölynimureita
jne.) tai kodissa olevia kohteita (esim. jäteastioita jne.).
Lukuun ottamatta kohdan PC-AIR hajunpoistotuotteet
esim. sisätiloihin, kenkiin tai ajoneuvoihin. Ei koske
valmisteita, joita käytetään tekstiilien tai mattojen
raikastamiseen, ks. ”Tekstiilien
raikastimet/hajunpoistajat”, tai matot ja verhoilu, ks.
”Hajunpoistajat tai raikastimet matoille/verhoiluun”.

Muut ilmanraikastimet ja ympäristön raikastimet, joita ei
jo ole katettu.
Eläinten hoitoon tarkoitetut valmisteet, mukaan luettuna
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Lisäaineet ja esiseokset eläinten rehuun

Y

PC-ANI-1

Eläinten shampoot ja hoitoaineet

Y

PC-ANI-2

Muut valmisteet eläimille (lukuun ottamatta
biosidivalmisteet)
Taidemateriaalit (mukaan lukien koristeluun käytettävät
kemikaalit)

Y

PC-ANI-OTH

N

PC-ART

Taiteilija-, käsityö- ja harrastusmaalit

Y

PC-ART-1

Sormivärit

Y

PC-ART-2

Värikynät, liidut ja pastelliliidut

Y

PC-ART-3

Apumateriaalit taiteilijoille

Y

PC-ART-4

Muovailuseokset

Y

PC-ART-5

Koristeluun käytettävät kemikaalit

Y

PC-ART-6

Muut taidemateriaalit (mukaan lukien koristeluun
käytettävät kemikaalit)

Y

PC-ART-OTH
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eläinten rehujen lisäaineet (lukuun ottamatta
biosidivalmisteet, eläinlääkinnälliset tuotteet, rehujen
ainekset, rehuseokset, lemmikkieläinten rehut ja
lääkerehut).
Valmisteet, joita lisätään tarkoituksellisesti rehuun tai
veteen tiettyä tarkoitusta varten. Lukuun ottamatta
elintarvikkeet ja rehu.
Lukuun ottamatta biosidivalmisteet.

Sisältää maalit ja muut taiteen tekemiseen tai koristeluun
tarkoitetut taide- ja askartelumateriaalit, mukaan luettuna
apumateriaalit. Taide- ja askarteluliimat, katso ”Liimat ja
tiivisteaineet – kotitalous-, toimisto- tai koulukäyttö”.
Maalit taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun ja esineiden
värjäämiseen/koristeluun (lukuun ottamatta ”Sormivärit”
ja graffiti-/katutaiteen spraymaalit – ks. ”Aerosolimaalit ja
-pinnoitteet”).
Lasten leikeissä käytettävät maalit, levitetään suoraan
sormilla.
Kiinteässä/puristetussa muodossa olevat seokset
värittämiseen/piirtämiseen luovassa ilmaisussa tai leikissä.
Lisänä käytettävät taiteilijamateriaalit, mukaan lukien
kantoaineet/sideaineet (kuten öljyt), liuotteet/ohenteet,
erikoistehosteaineet, sävytysaineet, nopeasti ja hitaasti
kuivuvat geelit, kiinnitteet ja lakat.
Muovailu-/kuvanveistomateriaalit aikuisille ja lapsille,
kuten savet (keraaminen, polymeerinen jne.).
Sisältää kemikaalit, kuten keinotekoinen
lumi/lumihiutaleet/huurre, keinotekoinen hämähäkinseitti
jne.
Muut taidemateriaalit ja kemikaalit, joita käytetään
koristeluun ja joita ei jo ole katettu.
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Puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)
Hankaavat puhdistusaineet

N

PC-CLN

Y

PC-CLN-1

Yleiskäyttöiset (tai monikäyttöiset) hankaamattomat
puhdistusaineet
Valkaisuaineet puhdistukseen tai pyykinpesuun (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)
Kalkinpoistoaineet

Y

PC-CLN-2

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Viemärinpuhdistusaineet

Y

PC-CLN-5

Takkojen ja savuhartsin puhdistusaine

Y

PC-CLN-6

Lasin-/ikkunan-/peilinpesuaineet (lukuun ottamatta
tuulilasinpesuaineet)
Sisäkalusteiden puhdistus-/hoitoaineet (lukuun
ottamatta nahka ja verhoilu)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Puhdistusaineet ulkokäyttöön (lukuun ottamatta kivi- ja
betonipinnat ja vastaavat)

Y

PC-CLN-9

Keittiön puhdistusaineet ja siihen liittyvät
puhdistusaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)

N

PC-CLN10

Keittiön puhdistusaineet

Y

PC-CLN-10.1

Keittiön koneiden ja laitteiden puhdistusaineet

Y

PC-CLN-10.2
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Katso pesuaineet kohdasta ”pesuaineet ja apuaineet
pyykin- ja astioidenpesuun (ei sisällä biosidivalmisteet)”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu pintojen mekaaniseen
puhdistamiseen, kuten esim. monikäyttöiset
puhdistusaineet, keittiön, wc:n tai kylpyhuoneen
puhdistusaineet.

Sisältää savustamoihin ja savupiippuihin tarkoitetut
valmisteet
Tuulilasinpesuaineet, ks. ”Tuulilasinpesuaineet”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu puisten ja muiden
kovapintaisten sisäkalusteiden puhdistukseen ja hoitoon.
Sisältää yleispuhdistusaineet, pölysprayt, kiillotusaineet,
hoitoaineet jne.
Puhdistus- ja hoitoaineet esimerkiksi puutarhakalusteille,
puuterasseille, aidoille jne. (lukuun ottamatta
biosidivalmisteet). Ulkokäytävien, kestopäällysteiden
puhdistus, ks. ”Järeät puhdistusaineet kivipinnoille ja
vastaaville”.
Lukuun ottamatta ”biosidivalmisteita”, kalkinpoistoaineita
(katso ”Kalkinpoistoaineet”) ja hankaavia puhdistusaineita
(katso ”Hankaavat puhdistusaineet”).
Valmisteet, kuten monikäyttöpuhdistusaineet,
rasvanpoistoaineet ja keittiön kaakeleiden
puhdistusaineet.
Lukuun ottamatta kalkinpoistoaineet, ks.
”Kalkinpoistoaineet”.
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Keittotason puhdistus-/hoitotuotteet

Y

PC-CLN-10.3

Uunin, grillin tai ulkogrillin puhdistusaineet

Y

PC-CLN-10.4

Muut keittiön ja siihen liittyvät puhdistusaineet

Y

Muut kylpyhuoneen ja WC:n puhdistus-/hoitoaineet
(lukuun ottamatta biosidivalmisteet)

N

PC-CLN10.OTH
PC-CLN-11

Kylpyhuoneen puhdistusaineet

Y

PC-CLN-11.1

WC-puhdistusaineet

Y

PC-CLN-11.2

WC-tuotteet useaan huuhtelukertaan

Y

PC-CLN-11.3

Muut kylpyhuoneen ja WC:n puhdistus-/hoitoaineet
(lukuun ottamatta biosidivalmisteet)
Kivi- ja laattapintojen sekä laattasaumojen puhdistus/hoitoaineet
Kivi- ja laattapintojen puhdistus-/hoitoaineet –
säännöllinen käyttö

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Järeät puhdistusaineet kivipinnoille ja vastaaville

Y

PC-CLN-12.2

Laattasaumojen puhdistusaineet

Y

PC-CLN-12.3

Muut kivi- ja laattapintojen sekä laattasaumojen
puhdistus-/hoitoaineet
Lattian puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun
ottamatta kivi- ja laattapinnat)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Y

PC-CLN-13.1

Lattianpuhdistusaineet
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Lukuun ottamatta ”biosidivalmisteita”, kalkinpoistoaineita
(katso ”Kalkinpoistoaineet”) ja hankaavia puhdistusaineita
(katso ”Hankaavat puhdistusaineet”).
Sisältää monikäyttöön tarkoitetut ja kylpyhuoneen
kaakeleiden puhdistusaineet
Lukuun ottamatta puhdistusaineet useaan
huuhtelukertaan.
Säiliöön tai reunan alle laitettavat puhdistusaineet useaan
huuhtelukertaan.

Lukuun ottamatta biosidivalmisteet sekä käyttö keittiössä
ja kylpyhuoneessa.
Puhdistusaineet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi
säännöllisesti kivi- ja laattapintojen, kuten lattioiden,
kunnossapitoon. Lukuun ottamatta valmisteet, jotka on
tarkoitettu erityisesti keittiöön, WC:hen ja
kylpyhuoneeseen.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu kivipintojen ja vastaavien,
kuten ulkokäytävien, kestopäällysteiden ja hautakivien,
järeään puhdistukseen.
Valmisteet, jotka on erityisesti tarkoitettu laattasaumojen
puhdistukseen.
Lukuun ottamatta biosidivalmisteet sekä käyttö keittiössä
ja kylpyhuoneessa.
Lukuun ottamatta kivi- ja laattalattioiden aineet, ks. ”Kivija laattapintojen sekä laattasaumojen puhdistus/hoitoaineet”.
Puhdistusaineet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi
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säännöllisesti lattioiden kunnossapitoon, mukaan lukien
kerta-annoskapselit. Lukuun ottamatta kivi- ja
laattalattiat, ks. ”Kivi- ja laattapintojen sekä
laattasaumojen puhdistus-/hoitoaineet”.
Lattianhoitotuotteet, esim. vahat, emulsiot

Y

PC-CLN-13.2

Lattiapinnoitteiden poistoaineet

Y

PC-CLN-13.3

Muut lattian puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet
(lukuun ottamatta kivi- ja laattapinnat)
Matto- ja verhoilutuotteet

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Mattojen/verhoilun puhdistusaineet

Y

PC-CLN-14.1

Mattojen/verhoilun hajunpoistajat tai raikastimet

Y

PC-CLN-14.2

Muut matto- ja verhoilutuotteet

Y

Puhdistusaineet erityisille henkilökohtaisille tarvikkeille

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Silmälasien puhdistusaineet

Y

PC-CLN-15.1

Kodin elektroniikkalaitteiden näyttöjen puhdistusaineet

Y

PC-CLN-15.2

Musiikki-instrumenttien puhdistusaineet

Y

PC-CLN-15.3

Metallinkiillotus-/tahranpoistoaine

Y

PC-CLN-15.4

Muut puhdistusaineet erityisille henkilökohtaisille
tarvikkeille
Tekstiilien ja nahan (mukaan lukien jalkineiden)
puhdistus- ja hoitoaineet

Y
N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Y

PC-CLN-16.1

Nahka – puhdistus- ja hoitoaineet

Lukuun ottamatta maalinpoistoaineet – ks.
”Maalinpoistoaineet, ohenteet ja niihin liittyvät apuaineet”.

Mattojen/verhoilun puhdistusaineet
Lukuun ottamatta tekstiilien raikastimet – ks. ”Tekstiilien
raikastimet/hajunpoistajat”.

Lukuun ottamatta pillilinssien puhdistusaineet.

Sisältää korujen, hopean ja muiden metallien, kuten
messingin ja kuparin, puhdistusaineet.

Tekstiilien ja nahan puhdistamiseen ja hoitoon tarkoitetut
tuotteen, mukaan luettuna jalkineet. Ei sisällä verhoilua,
katso ”Matto- ja verhoilutuotteet”; eikä väriaineita, katso
”Väriaineet ja pigmentit”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu nahkaesineiden, kuten
jalkineiden, huonekalujen ja muiden nahkatuotteiden,
puhdistukseen ja hoitoon niiden lujuuden, ulkonäön ja
joustavuuden säilyttämiseksi tai palauttamiseksi (lukuun
ottamatta ”Kyllästysaineet”).
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Tekstiilijalkineet – puhdistusaineet

Y

PC-CLN-16.2

Tekstiilien raikastimet/hajunpoistajat

Y

PC-CLN-16.3

Kemialliseen pesuun liittyvät aineet

Y

PC-CLN-16.4

Kyllästysaineet valmiille tekstiileille ja nahkatuotteille

Y

PC-CLN-16.5

Ulkotekstiilit – puhdistusaineet

Y

PC-CLN-16.6

Muut tekstiilien ja nahan puhdistus- ja hoitoaineet
(mukaan luettuna jalkineet)
Ajoneuvojen (kaikki tyypit) puhdistus- ja hoitoaineet

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Ulkopintojen puhdistusaineet – kaikki ajoneuvotyypit

Y

PC-CLN-17.1

Ulkopintojen hoitoaineet – kaikki ajoneuvotyypit

Y

PC-CLN-17.2

Sisätilojen puhdistus ja hoitoaineet (lukuun ottamatta
ilmanraikastimet ja verhoiluun tai nahalle tarkoitetut
tuotteet)

Y

PC-CLN-17.3

Moottorin puhdistusaineet

Y

PC-CLN-17.4

Jarrujen puhdistusaineet

Y

PC-CLN-17.5

Kromiosien, vanteiden ja muiden metalliosien
puhdistusaineet – kaikki ajoneuvotyypit
Tuulilasin puhdistusaineet

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Tuulilasin pesuneste

Y

PC-CLN-17.8
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Tekstiilijalkineiden (lukuun ottamatta nahkajalkineita)
puhdistusaineet
Lukuun ottamatta jalkineiden ilmanraikastimet, ks.
”Kenkiin käytettävät ilmanraikastimet”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu tekstiilien puhdistukseen
ilman vettä.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu valmiiden tekstiilien ja
nahkatuotteiden käsittelemiseksi vettä tai likaa hylkiviksi.
Ei sisällä kyllästysaineita, joita käytetään tekstiilien tai
nahan teollisessa käsittelyssä – ks. ”Tekstiilienhoitoaineet”
tai ”Nahanhoitoaineet”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu mm. markiisien, telttojen,
suojapeitteiden ja purjeiden puhdistukseen.
Lukuun ottamatta väriaineet, ks. ”Värit”.

Sisältää autosampoot ja muut aineet, jotka on tarkoitettu
lian, rasvan ja pinttyneen lian poistamiseen auton
ulkopinnoilta.
Sisältää lakat, kiillotusaineet, vahat jne.
Puhdistus- ja hoitoaineet ajoneuvojen sisäpintojen, esim.
kumin, vinyylin ja muovin, puhdistukseen. Nahkaverhoilu,
ks. ”Nahka – puhdistus- ja hoitoaineet”. Kangas- ja
tekstiiliverhoilun puhdistusaineet, ks. ”Mattojen/verhoilun
puhdistusaineet”.

Valmisteet, jotka on tarkoitettu tuulilasin pesuun ja jotka
levitetään suoraan tuulilasille.
Valmisteet, jotka lisätään ajoneuvoon ja jolla tuulilasin
pyyhkijät puhdistavat tuulilasin.
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Muut ajoneuvojen (kaikki tyypit) puhdistus- ja
hoitoaineet
Muut puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)
Väriaineet

Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

N

PC-COL

Väriaineet

Y

PC-COL-1

Sisältää myös loppukäyttöön suunnitellut, esimerkiksi
tekstiileiden ja nahan värin tehostamiseen tarkoitetut
tuotteet. Muuhun kuin loppukäyttöön tarkoitetut
väriaineet, esimerkiksi raaka-aineet, katso ”F - Seokset
edelleen sekoitettavaksi”.
Liukenevat väriaineet.

pigmentit

Y

PC-COL-2

Liukenemattomat väriaineet.

Rakennusalan tuotteet

N

PC-CON

Sementti

Y

PC-CON-1

betoni

Y

PC-CON-2

Kipsi

Y

PC-CON-3

Muurauslaasti

Y

PC-CON-4

Rakennuskemikaalit

Y

PC-CON-5

Rakentamiseen (rakentaminen ja maa- ja
vesirakennustyöt) tarkoitetut rakennusaineet tai niiden
osat (lukuun ottamatta biosidivalmisteet).
Sementti on hydraulinen sideaine eli hienoksi jauhettu
epäorgaaninen aine, joka veteen sekoitettuna muodostaa
massan, joka kovettuu hydraatioreaktioiden myötä, minkä
jälkeen se pitää lujuutensa ja stabiiliutensa jopa veden
alla.
Betoni on tuote, joka muodostuu sekoittamalla sementtiä,
karkeaa/hienoa ainesta ja vettä (johon voidaan lisätä lisäja apuaineita) ja jonka ominaisuudet kehittyvät sementin
hydraation myötä.
Kipsituotteet muodostuvat ensisijaisesti kalsiumsulfaatista,
ja niitä ovat kipsilaastit, lattiatasoitteet ja silotteet.
Laasti on yleistermi, joka käsittää muuraus- ja
korjauslaastit, rappauslaastit, tasoitteet ja
sementtipohjaiset liimat (muut kuin sementtipohjaiset
liimat, ks. ”Liimat ja tiivisteaineet – rakennustyöt”).
Rakennuskemikaalit käsittävät sellaiset tuotteet, joita
lisätään tai levitetään rakennusmateriaaleihin
rakennustyömaalla: työstettävyyden tai ominaisuuksien
tehostamiseksi, kuten esimerkiksi lisä- tai apuaineet
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(polykarboksylaatit, polykondensoidut hartsit,
selluloosaeetterit, siloksaanit, biopolymeerit jne.) betonille
ja laastille; erityisten toiminnallisten ominaisuuksien
parantamiseksi, esimerkiksi muutetut mineraalilaastit
(korjauslaastit, rappauslaastit, tiiviste- ja
sidosainevalmisteet, kuten esimerkiksi
polymeeridispersiot, epoksihartsit, polyuretaanit jne. );
rakennusmateriaalien tai niistä tehdyn lopullisen rakenteen
suojaamiseksi, kuten esimerkiksi betonimuottiöljyt, vettä
hylkivät aineet, reaktiiviset hartsit, nestemäisenä
levitettävät vesieristävät kalvot, vesieristykseen
käytettävät muutetut bitumipohjaiset emulsiot jne.
Muut rakennusaineet

Y

PC-CON-OTH

Pesuaineet ja apuaineet pyykin- ja astioidenpesuun (ei
sisällä biosidivalmisteet)

N

PC-DET

Pyykinpesuaineet;

N

PC-DET-1

Pyykinpesuaine käsinpesuun

Y

PC-DET-1.1

Saippuaa ja/tai muita pinta-aktiivisia aineita sisältävät,
pesemiseen ja puhdistamiseen tarkoitetut valmisteet.
Pesuaineet voivat olla missä tahansa muodossa (neste,
jauhe, tahna, levy, puriste, tabletti, kapseli jne.), ja niitä
saatetaan markkinoida käytettäväksi tai käyttää
kotitalouksissa, ammattikäytössä tai teollisuudessa.
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut, pyykin pesemiseen ja
hoitoon liittyvät kuluvat tähän luokkaan (mukaan luettuna
itsepalvelupesulat ja ,muut pesulat) ja teollisuuskäyttöön
tarkoitetut pyykinpesukoneet.
Pesuaine, jota käytetään erityisesti pyykin käsinpesuun.

Pyykinpesuaineet – kotitalouskäyttö

Y

PC-DET-1.2

Sisältää kerta-annoskapselit.

Pyykinpesuaineet – ammatti- tai teollisuuskäyttö

Y

PC-DET-1.3

Sisältää kerta-annoskapselit.

Muut pyykinpesuaineet

Y

Muut pyykinpesun apuaineet ja hoitoaineet (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)

N

PC-DET1.OTH
PC-DET-2

Lukuun ottamatta pyykin valkaisuaineita, katso
”Valkaisuaineet puhdistukseen tai pyykinpesuun (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)”; lukuun ottamatta tekstiilien
raikastimet – katso ”Tekstiilien
raikastimet/hajunpoistajat”.
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Pesuainetehosteet ja pesuun lisättävät
tahranpoistoaineet

Y

PC-DET-2.1

Huuhteluaineet

Y

PC-DET-2.2

Silityksen apuaineet

Y

PC-DET-2.3

Tekstiilitärkki

Y

PC-DET-2.4

Tahrojen esikäsittelyaineet

Y

PC-DET-2.5

Pyykin huuhteluaineet (lukuun ottamatta
biosidivalmisteet)
Pesukoneiden hoitoaineet

Y

PC-DET-2.6

Y

PC-DET-2.7

Valkaisuaineet tai optiset kirkasteet

Y

PC-DET-2.8

Muut pyykinpesun apuaineet ja hoitoaineet (lukuun
ottamatta biosidivalmisteet)
Astianpesuaineet

Y
N

PC-DET2.OTH
PC-DET-3

Asianpesukoneessa käytettävät pesuaineet –
kotitalouskäyttö
Asianpesukoneessa käytettävät pesuaineet – ammattitai teollisuuskäyttö
Käsitiskiaineet

Y

PC-DET-3.1

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Muut astianpesuaineet

Y

Astioidenpesun apuaineet ja hoitotuotteet

N

PC-DET3.OTH
PC-DET-4

Astianpesukonesuola

Y

PC-DET-4.1

Astianpesukoneiden hoitoaineet

Y

PC-DET-4.2
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Pesuun lisättävät aineet, jotka on tarkoitettu tehostamaan
pesuprosessin puhdistustulosta tai poistamaan tahroja
tekstiileistä.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu muuttamaan kankaan
tuntua prosesseissa, jotka täydentävät kankaan pesua.

Valmisteet, jotka on tarkoitettu tahrojen käsittelyyn ennen
pesuprosessia.

Ei koske valmisteita, joita käytetään vain raikastamiseen,
ks. ”Ympäristön raikastimet”.
Valkaisuaineet tai optiset kirkasteet ovat fluoresoivia
vaalenteita, jotka heijastavat auringon ultraviolettisäteitä
valkoisena, näkyvänä valona, mikä antaa mielikuvan
vaatteen valkoisuudesta.

Mukaan luettuna kerta-annoskapselit.

Valmisteet, joita käytetään ensisijaisesti ammattimaisissa
ravintoloissa, laitoksissa jne.
Pesuaineet, jotka on tarkoitettu astioiden käsipesuun.

Sisältää ruosteenestoaineet. Ei koske valmisteita, jotka on
tarkoitettu vain raikastamiseen, ks. ”Ympäristön
raikastimet”.
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Lasinsuoja-aineet

Y

PC-DET-4.3

Astioiden huuhteluaineet

Y

PC-DET-4.4

Muut astianpesun apu- ja hoitoaineet

Y

Sähkösavukkeiden nesteet ja seokset

N

PC-DET4.OTH
PC-ELQ

Sähkösavukkeiden nesteet

Y

PC-ELQ-1

Sähkösavukkeiden seokset

Y

PC-ELQ-2

Lannoitteet ja lannoitevalmisteet

N

PC-FER

Lannoitteet

Y

PC-FER-1

Kalkitusaine

Y

PC-FER-2

Maanparannusaineet

Y

PC-FER-3

Kasvualustat

Y

PC-FER-4

12 (22)

Valmisteet, jotka on tarkoitettu parantamaan huuhtelua ja
estämään kalkkikertymien muodostuminen astioihin.

Sähkösavukkeiden nesteet ovat loppukäyttäjälle
toimitettavia käyttövalmiita höyryyntyviä seoksia.
Sähkösavukkeiden seokset toimitetaan itse sekoitettavien
tuotesettien mukana, ja käyttäjä vastaa lopullisen
sähkösavukkeen nesteen valmistamisesta toimittajan
antamien erityisten ohjeiden mukaisesti. Näitä seoksia ei
ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan
sähkösavukkeissa.
Valmisteet, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu
käytettäviksi joko yksinään tai toiseen materiaaliin
sekoitettuna kasveille tai niiden rifosfäärille kasvien
ravintoaineiden saannin varmistamiseksi tai
ravinnetehokkuuden parantamiseksi. Lukuun ottamatta
saastuneilla alueilla käytettäviä ”Maaperän
kunnostusaineita”.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ravinteiden
antamiseen kasveille. Sisältää lannoitteet, joihin on
sekoitettu esimerkiksi hidastavia tai kelatoivia aineita.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu korjaamaan maan
happamuutta ja jotka sisältävät ravintoaineiden kalsiumin
(Ca) ja magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja,
karbonaatteja tai silikaatteja.
Valmisteet, joita on tarkoitus lisätä maaperään maaperän
fyysisten tai kemiallisten ominaisuuksien, rakenteen tai
biologisen aktiivisuuden ylläpitoon, parantamiseen tai
suojaamiseen.
Kasvuaine on muu aine kuin maa-aines, ja se on
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tarkoitettu käytettäväksi kasvualustana juurille.
Agronomiset lisäaineet

Y

PC-FER-5

Valmisteet, jotka on tarkoitettu lisättäväksi kasveille
ravinteita antavaan valmisteeseen, jotta ravinteet
vapautuisivat tehokkaammin valmisteesta.
Valmisteet, jotka stimuloivat kasvinravitsemusprosesseja
valmisteet ravintoainepitoisuudesta riippumatta ja joiden
ainoa tarkoitus on parantaa yhtä tai useampaa kasvin
seuraavista ominaisuuksista: (a) ravinteiden
hyväksikäytön tehokkuus, (b) abioottisen stressin
sietokyky tai (c) viljelykasvin laatuominaisuudet
Sisältää valmisteet, jotka sisältävät lannoite- ja
lannoitevalmisteluokkien yhdistelmän. Ei koske
valmisteita, joiden ensisijainen tarkoitus on tarjota
ravintoaineita, ks. ”Lannoitteet”.
Sisältää ajoneuvojen ja koneiden polttoaineet, lamppuöljyt
(esim. Koristelamput) ja polttoaineet kannettaviin
laitteisiin (esim. ruoanlaitto ulkona).

Kasvibiostimulantit

Y

PC-FER-6

Lannoitteiden ja lannoitevalmisteiden yhdistelmä

Y

PC-FER-7

Polttoaineet (ja polttoaineen lisäaineet)

N

PC-FUE

Ajoneuvojen ja koneiden polttoaineet

Y

PC-FUE-1

Lamppuöljyt

Y

PC-FUE-2

Sisältää tuoksuvat ja tuoksumattomat lamppuöljyt.

Grillien sytytysnesteet

Y

PC-FUE-3

Sytytysnesteet, esim. hiiligrillille.

Retkikeittimien polttoaineet

Y

PC-FUE-4

Polttoaineen lisäaineet ja polttoainekomponentit

Y

PC-FUE-5

Polttoaineet kannettaviin lämmitys-, keitto- ja
valaistuslaitteisiin, esim. retkikeittimiin ja lyhtyihin (lukuun
ottamatta lamppuöljyt).
Valmisteet, joita lisätään polttoaineeseen toivottujen
ominaisuuksien saamiseksi tai tehostamiseksi tai eitoivottujen ominaisuuksien ehkäisemiseksi. Lukuun
ottamatta lämmönsiirtonesteet, ks.
”Lämmönsiirtonesteet”.

Muut polttoaineet

Y

PC-FUE-OTH

Muut musteet, väriaineet ja niihin liittyvät
tulostusmateriaalit
Kirjoitus- ja piirustusmusteet

N

PC-INK

Ei sisällä tatuointivärejä, katso ”Tatuointivärit””.

Y

PC-INK-1

Musteet, joita käytetään käsin kirjoittamiseen tai
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Musteet ja väriaineet koti- ja toimistotulostimiin

Y

PC-INK-2

Kaupalliset tulostusmusteet, väriaineet ja vastaavat
pintakäsittelytuotteet

Y

PC-INK-3

Painokemikaalit

Y

PC-INK-4

Korjauslakat

Y

PC-INK-5

Muut musteet, väriaineet ja niihin liittyvät
tulostusmateriaalit
Lääkinnälliset laitteet

Y

PC-INK-OTH

N

PC-MED

Y

PC-MED-1

Muut lääkinnälliset laitteet

Y

PC-MED-OTH

Maalit ja pinnoitteet (ja niihin liittyvät apuaineet)

N

PC-PNT

Aerosolimaalit ja -pinnoitteet

Y

PC-PNT-1

Maalit ja pinnoitteet – sisustus

Y

PC-PNT-2

Puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitetut lääkinnälliset
laitteet.

14 (22)

piirtämiseen, esim. kynällä, siveltimellä jne. Sisältää
leimasintyynyn musteet.
Musteet ja väriaineet, joita käytetään tulostukseen koti- ja
toimistoympäristössä.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu teollisiin tai
ammattimaisiin tulostusprosesseihin (fleksopaino,
litografia, silkkipaino jne.).
Muut painokemikaalit kuin musteet, kuten kostutusvedet,
painon puhdistusaineet jne.
Nesteet, joita käytetään pysyvän musteen peittämiseen
korjausten tekemiseksi.
Muut musteet, väriaineet ja vastaavat tulostusmateriaalit,
joita ei jo ole katettu.
Euroopan parlamentin ja neuvoston lääkinnällisistä
laitteista antaman asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset
lääkinnälliset laitteet.
Lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin ja
sterilointiin käytettävät valmisteet (ei sisällä
biosidivalmisteita eikä puhdistustuotteita).
Muut lääkinnälliset laitteet.
Neste-, tahna- ja jauhevalmisteet, jotka pinnalle
levitettäessä muodostavat kuivan suojaavan, koristavan
tai muut määritellyt tekniset ominaisuudet omaavan
kalvon (kirkas tai läpikuultava). Lukuun ottamatta
kemiantuotteet, joita käytetään rakennusmateriaalien
pohjustukseen tai suojaukseen, katso
”Rakennuskemikaalit”.
Maalit ja pinnoitteet, jotka toimitetaan käyttövalmiissa
aerosolisäiliöissä ja tarkoitettu ruiskuttamalla
käytettäväksi.
Maalit ja pinnoitteet (mukaan lukien väriaineet
sävytysjärjestelmiin) sisustuskäyttöön, esim. rakennusten
ulko- ja sisäpintoihin ja kalusteisiin. Sisältää lakat ja
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petsit.
Maalit/pinnoitteet – Suojaus ja toiminnallinen käyttö

Y

PC-PNT-3

Vene- ja laivapinnoitteet (lukuun ottamatta
kiinnittymisenestoaineet)

Y

PC-PNT-4

Auto- ja avaruusalan pinnoitteet

Y

PC-PNT-5

Tehtaalla levitettävät pinnoitteet (lukuun ottamatta
kategoriat, jotka on jo katettu)

Y

PC-PNT-6

Maalinpoistoaineet, ohennusaineet ja niihin liittyvät
apuaineet
Muut liimat ja pinnoitemateriaalit

Y

PC-PNT-7

Y

PC-PNT-OTH

Pyrotekniset tuotteet;

Y

PC-PYR

Tatuointivärit

Y

PC-TAT

Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut
valmisteet

N

PC-TEC

Suojapinnoitteet, jotka katsotaan ”maaleiksi” (esim.
ruosteenestoaineet, palonestoaineet) ja erikoismaalit
(esim. säiliön/putken vuoraukseen, tiemerkintöihin,
graffitin estoon jne.). Lukuun ottamatta kemikaalituotteet,
joita käytetään rakennusmateriaalien pohjustukseen tai
suojaukseen, ks. ”Rakennuskemikaalit”.
Pinnoitteet kaikkien vesialusten
suojaukseen/viimeistelyyn. Lukuun ottamatta
kiinnittymisenestoaineet, ks. ”Kiinnittymisenestoaineet
(antifouling-valmisteet)”.
Pinnoitteet ajoneuvoihin ja ilma-aluksiin (tai niiden osiin).
Sisältää alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) eli tehtaalla
levitetyt pinnoitteet, maalit, kovetteet ja pelkisteet
korjaukseen ja korjausmaalaukseen jne.
Pinnoitteet, jotka levitetään tuotantovaiheessa, esim.
sähkölaitteisiin ja muihin metallitavaroihin, huonekaluihin,
metallipakkauksiin jne. Lukuun ottamatta pinnoitteet,
jotka on jo katettu kategorioissa ”Maalit ja pinnoitteet (ja
niihin liittyvät apuaineet)”.
Kemikaalit maalin poistoon/laimennukseen, hionnan
apuvälineisiin, pensselien puhdistukseen jne.
Muut liimat ja pinnoitemateriaalit, joita ei jo ole katettu.
Valmisteet, jotka on tarkoitettu muodostamaan lämpö-,
valo-, ääni-, kaasu- tai savuefektin tai niiden yhdistelmiä
sellaisten itsestään jatkuvien eksotermisten kemiallisten
reaktioiden seurauksena, joissa ei tapahdu detonaatiota.
Sisältää pysyvät tatuointimusteet taiteelliseen ja muuhun
käyttöön.
Tähän luokkaan kuuluvat vain loppukäyttöön suunnitellut
valmisteet. Ei koske muita kuin loppukäyttöön
tarkoitettuja valmisteita, esimerkiksi raaka-aineet, katso
”F – Seokset edelleen sekoitettavaksi”.
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Adsorbentit

Y

PC-TEC-1

Jäätymisenesto- ja jäänpoistotuotteet

Y

PC-TEC-2

Kuivatteet

Y

PC-TEC-3

Akkujen elektrolyytit

Y

PC-TEC-4

Tulensammuttimet

Y

PC-TEC-5

Hajusteet

Y

PC-TEC-6

Lämmönsiirtonesteet

Y

PC-TEC-7

Hydraulinesteet, mukaan luettuna jarru- ja
voimansiirtonesteet
Välituotteet

Y

PC-TEC-8

Y

PC-TEC-9

Nahanhoitoaineet (lukuun ottamatta värit ja pigmentit)

Y

PC-TEC-10

Voiteluaineet, rasvat ja muottiöljyt

Y

PC-TEC-11

Metallipintojen käsittelytuotteet

Y

PC-TEC-12

Metallintyöstönesteet

Y

PC-TEC-13

Paperin ja pahvin käsittelyaineet (lukuun ottamatta
värit)

Y

PC-TEC-14

valokuvauskemikaalit

Y

PC-TEC-15
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Adsorbenttiaineet, joita käytetään monilla teollisuuden
toimialoilla eri käyttötarkoituksiin.
Jäätymisenestotuotteet on tarkoitettu alentamaan pintojen
jäätymispistettä. Jäänpoistotuotteet alentavat pintojen
jäätymispistettä jään poistamiseksi.
Valmisteet, joita käytetään esisijaisesti kosteuden
imemiseen. Sisältää silikageelin.
Seokset (nestemäiset tai tahnat), joita käytetään
elektrolyytteinä akuissa.
Valmisteet, jotka sisältävät palonsammutuskemikaaleja
(esim. vaahtoa) pienten tulipalojen hallitsemisen avuksi.
Sisältää tuoksuseokset vain loppukäyttöön.

Aine, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja
jota kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa
sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi.
Valmisteet, joita käytetään nahan teollisessa
jatkokäsittelyssä, mukaan lukien asiaankuuluvat
kyllästysaineet. Värit ja pigmentit, ks. ”Väriaineet”. Muut
kyllästysaineet valmiille nahkatuotteille, ks.
”Kyllästysaineet valmiille tekstiileille ja nahkatuotteille”
Tämä kattaa valmisteet, jotka sisältävät metallipintaan
pysyvästi sidostuvia aineita. Sisältää esim.
galvanointituotteet.
Tämä luokka sisältää esim. valkaisuaineet, viimeistely- ja
kyllästystuotteet sekä muut valmistuksen apuaineet. Värit,
ks. ”Värit”.
Valmisteet valoherkkien materiaalien kemialliseen
prosessointiin.
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Polymeerivalmisteet ja -seokset

Y

PC-TEC-16

Valmistuksen apuaineet

Y

PC-TEC-17

Louhinnassa ja öljyn- tai kaasunetsintäprosesseissa
käytettävät valmisteet
Reagenssit ja laboratoriokemikaalit

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Maaperän kunnostusaineet

Y

PC-TEC-20

Liuottimet ja uuttoaineet

Y

PC-TEC-21

Pinta-aktiiviset aineet teollisuuden käyttötarkoituksiin

Y

PC-TEC-22

Tekstiilienhoitoaineet (lukuun ottamatta värit ja
pigmentit)

Y

PC-TEC-23

Hitsaus-, juotos- ja juoksutetuotteet

Y

PC-TEC-24

Metalliseokset

Y

PC-TEC-25

Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut
valmisteet
Kemikaalit – luokittelemattomat

Y

PC-TEC-OTH

Y

PC-UNC

Biosidit ja kasvinsuojeluaineet

N

PP

Biosidivalmisteet

N

PP-BIO
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Tämä luokka kattaa valmistuksen apuaineet, joita
käytetään teollisuuden eri toimialoilla (ellei muutoin
määritetty PC-TEC-alaluokissa, esim. paperin ja pahvin
käsittelyaineet, nahanhoitoaineet jne.). Valmisteisiin
kuuluvat pH:n säätöaineet, hiutaloittamisaineet,
saostusaineet, neutralointiaineet, katalyytit,
emulgointiaineet, liuottavat aineet, dispergointiaineet jne.
Lukuun ottamatta tuotantoaineet eli raaka-aineet.
Reagensseihin ja laboratoriokemikaaleihin kuuluvat
valmisteet, jotka ovat riittävän puhtaita käytettäväksi
esim. kemiallisissa analyyseissa, kemiallisissa reaktioissa.
Valmisteet esim. saastuneen maaperän kunnostukseen
Lukuun ottamatta ”Lannoitteet ja lannoitevalmisteet”.

Valmisteet, joita käytetään tekstiilien teollisessa
jatkokäsittelyssä, mukaan lukien kyllästysaineet. Värit ja
pigmentit, ks. ”Väriaineet”. Kyllästysaineet valmiille
tekstiileille, ks. ”Kyllästysaineet valmiille tekstiileille ja
nahkatuotteille”.
Lukuun ottamatta ”Metallipintojen käsittelytuotteet” ja
”Metallintyöstönesteet”.
Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut
valmisteet, joita ei jo ole katettu.
Kemikaalit, joille ei ole sopivaa käyttötarkoitusluokkaa
järjestelmän kolmannella tasolla.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville
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Ihmisten hygienian hoidossa käytettävät
biosidivalmisteet

Y

PP-BIO-1

Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu
käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Y

PP-BIO-2

Eläinten hygienian hoidossa käytettävät
biosidivalmisteet

Y

PP-BIO-3

Biosidivalmisteet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai
rehuja

Y

PP-BIO-4

Juomavedessä käytettävät biosidivalmisteet

Y

PP-BIO-5

Tuotteiden säilytysaineina varastoinnissa käytettävät
biosidivalmisteet

Y

PP-BIO-6

Kalvojen säilytysaineet

Y

PP-BIO-7
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markkinoilla 2 artiklan 1 kohdan mukaiset
biosidivalmisteet.
PT1 – Biosidivalmisteet, joita käytetään ihmisten hygienian
hoitoon iholle tai päänahalle tai kosketuksissa ihmisen
ihoon tai päänahkaan ensisijaisena tarkoituksena ihon tai
päänahan desinfiointi.
PT2 – Biosidivalmisteet, joita käytetään sellaisten pintojen,
materiaalien, laitteiden ja huonekalujen desinfiointiin,
jotka eivät joudu suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden tai
rehujen kanssa. Käyttöalueisiin kuuluvat muun muassa
uima-altaat, akvaariot, kylpy- ja muut vedet,
ilmastointijärjestelmät sekä yksityisten, julkisten ja
teollisessa sekä muussa ammattikäytössä olevien tilojen
seinät ja lattiat.
PT3 – Biosidivalmisteet, joita käytetään eläinten hygienian
hoitoon, kuten desinfiointiaineet, desinfioivat saippuat,
oraaliseen tai ruumiinosien hygieniaan tarkoitetut tai
antimikrobiset valmisteet.
PT4 – Biosidivalmisteet, joita käytetään elintarvikkeiden
tai rehujen (mukaan luettuna juomavesi) tuotantoon,
kuljetukseen, varastointiin tai nauttimiseen liittyvien
laitteiden, säilytysastioiden, käyttöastioiden, pintojen tai
putkistojen desinfiointiin.
PT5 – Biosidivalmisteet, joita käytetään sekä ihmisten että
eläinten juomaveden desinfiointiin.
PT6 – Biosidivalmisteet, joita käytetään muiden
tehdastuotteiden kuin elintarvikkeiden, rehujen,
kosmeettisten aineiden tai lääkkeiden tai lääkinnällisten
laitteiden säilyvyyden takaamiseen torjumalla mikrobien
aiheuttama pilaantuminen tuotteiden säilyvyyden
varmistamiseksi.
PT7 – Biosidivalmisteet, joita käytetään kalvojen tai
pinnoitteiden säilyvyyden varmistamiseksi torjumalla
mikrobien aiheuttamaa pilaantumista tai leväkasvua, jotta
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Puunsuoja-aineet

Y

PP-BIO-8

Kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen materiaalien
säilytysaineet

Y

PP-BIO-9

Rakennusmateriaalien säilytysaineet

Y

PP-BIO-10

Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä
käytettävät säilytysaineet

Y

PP-BIO-11

Limanestoaineet

Y

PP-BIO-12

Työstö- tai leikkuunesteiden säilytysaineet

Y

PP-BIO-13

Jyrsijämyrkyt (lukuun ottamatta kasvinsuojelu)

Y

PP-BIO-14

Lintumyrkyt

Y

PP-BIO-15
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voidaan suojella sellaisten materiaalien tai esineiden
pintojen kuin maalien, muovien, tiivisteiden,
tapettiliimojen, sideaineiden, paperien tai taideteosten
alkuperäisiä ominaisuuksia.
PT8 – Biosidivalmisteet, joita käytetään puun
(sahavaiheesta lähtien) tai puusta valmistettujen
tuotteiden suojaamiseen torjumalla puuta tuhoavia tai
pilaavia eliöitä, mukaan luettuina hyönteiset.
PT9 – Biosidivalmisteet, joita käytetään kuitumaisten tai
polymeeristen materiaalien, kuten nahan, kumin tai
paperi- tai tekstiilituotteiden säilyvyyden takaamiseen
torjumalla mikrobien aiheuttamaa pilaantumista.
PT10 – Biosidivalmisteet, joita käytetään
muuraustuotteiden, komposiittimateriaalien tai muiden
rakennusmateriaalien, muiden kuin puun, säilyttämiseen
torjumalla mikrobiologista tai levien aiheuttamaa
pilaantumista.
PT11 – Biosidivalmisteet, joita käytetään veden tai muiden
jäähdytys- ja prosessijärjestelmissä käytettävien
nesteiden säilyvyyden parantamiseen torjumalla haitallisia
eliöitä, kuten mikrobeja, leviä tai simpukoita.
PT12 – Biosidivalmisteet, joita käytetään ehkäisemään tai
torjumaan liman kasvua teollisuusprosesseissa
käytettävissä materiaaleissa, laitteissa ja rakenteissa,
esimerkiksi puu- ja paperimassassa sekä huokoisissa
hiekkakerrostumissa öljyn tuotannossa.
PT13 – Biosidivalmisteet, joita käytetään mikrobien
aiheuttamaa pilaantumista metallin, lasin tai muiden
materiaalien työstö- tai leikkuunesteissä.
PT14 – Biosidivalmisteet, joita käytetään hiirien, rottien tai
muiden jyrsijöiden torjuntaan muilla keinoin kuin
karkottamalla tai houkuttamalla.
PT15 – Biosidivalmisteet, joita käytetään lintujen
torjuntaan muilla keinoin kuin karkottamalla tai
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houkuttamalla.
Nilviäis- ja matomyrkyt ja muiden selkärangattomien
torjuntaan käytettävät valmisteet (lukuun ottamatta
kasvinsuojeluaineet)

Y

PP-BIO-16

Kalamyrkyt

Y

PP-BIO-17

Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten
torjuntaan käytettävät valmisteet (lukuun ottamatta
vastaavat valmisteet torjunta-aineina käytettynä)

Y

PP-BIO-18

Karkotteet ja houkutteet

Y

PP-BIO-19

Muiden selkärankaisten torjunta

Y

PP-BIO-20

Antifouling-valmisteet

Y

PP-BIO-21

Ruumiiden säilytykseen ja eläinten täyttämiseen
käytettävät nesteet

Y

PP-BIO-22

Kasvinsuojeluaineet (lukuun ottamatta
biosidivalmisteet)

N

PP-PRD

Kasvinsuojeluun käytettävät punkkimyrkyt

Y

PP-PRD-1

PT16 – Biosidivalmisteet, joita käytetään nilviäisten,
matojen ja selkärangattomien, joita muut valmisteryhmät
eivät kata, torjuntaan muilla keinoin kuin karkottamalla tai
houkuttamalla.
PT17 – Biosidivalmisteet, joita käytetään kalojen
torjuntaan muilla keinoin kuin karkottamalla tai
houkuttamalla.
PT18 – Biosidivalmisteet, joita käytetään niveljalkaisten
(esimerkiksi hyönteisten, hämähäkkieläinten ja äyriäisten)
torjuntaan muilla keinoin kuin karkottamalla tai
houkuttamalla.
PT19 – Biosidivalmisteet, joita käytetään haitallisten
eliöiden (selkärangattomien, kuten kirput, ja
selkärankaisten, kuten linnut, kalat, jyrsijät) torjuntaan
karkottamalla tai houkuttamalla.
PT20 – Biosidivalmisteet, joita käytetään niiden muiden
selkärankaisten torjuntaan, joita ei jo ole katettu tämän
pääryhmän muilla valmisteryhmillä, muilla keinoin kuin
karkottamalla tai houkuttamalla.
PT21 – Biosidivalmisteet, joita käytetään torjumaan
mikrobien ja kehittyneempien kasvi- tai eläinlajien
muodostaman kasvuston muodostumista ja tarttumista
aluksiin, vesiviljelylaitteistoihin tai muihin vedessä
käytettäviin rakenteisiin.
PT22 – Biosidivalmisteet, joita käytetään ihmisten ja
eläinten ruumiiden ja niiden osien desinfiointiin ja
säilöntään.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta mukaiset kasvinsuojeluaineet.
Punkkien torjuntaan käytettävät valmisteet.

Houkuttimet (lukuun ottamatta semiokemikaalit)

Y

PP-PRD-2

Valmisteet, joita yleensä käytetään pyydysten kanssa
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viljelmien seurantaan.
Kasvinsuojeluun käytettävät bakteereja tappavat aineet

Y

PP-PRD-3

Valmisteet, joita käytetään bakteerien torjuntaan
kasveissa.
Biologisiin torjunta-aineisiin kuuluvat luonnollisten
materiaalien, kuten eläinten, kasvien ja tiettyjen
mineraalien, johdokset; niihin kuuluvat myös bakteerit,
sienet tai homeet ja virukset sekä ”yleiskemikaalit”.
Kasvihomeen torjuntaan käytettävät valmisteet.

Kasvinsuojeluun käytettävät biologiset torjunta-aineet

Y

PP-PRD-4

Kasvinsuojeluun käytettävät sienentorjunta-aineet

Y

PP-PRD-5

Kasvinsuojeluun käytettävät rikkakasvien torjuntaaineet, mukaan lukien varsiston hävittämisaineet ja
sammaleen torjunta-aineet
Kasvinsuojeluun käytettävät hyönteisten torjunta-aineet

Y

PP-PRD-6

Valmisteet, joita käytetään ei-toivottujen kasvien
torjuntaan.

Y

PP-PRD-7

Hyönteisten torjuntaan käytettävät valmisteet.

Kasvinsuojeluun käytettävät nilviäisten torjunta-aineet

Y

PP-PRD-8

Kasvinsuojeluun käytettävät ankeroisten torjunta-aineet

Y

PP-PRD-9

Valmisteet, joita käytetään etanoiden ja kotiloiden
torjuntaan.
Sukkulamatojen torjuntaan käytettävät valmisteet.

Kasvien kasvunsääteet

Y

PP-PRD-10

Kasvinsuojeluun käytettävät karkotteet

Y

PP-PRD-11

Kasvinsuojeluun käytettävät jyrsijöiden torjunta-aineet

Y

PP-PRD-12

Jyrsijöiden torjunta-aine,

Y

PP-PRD-13

Maapohjan sterilointiaineet

Y

PP-PRD-14

Kasvinsuojeluun käytettävät kontiaisten torjunta-aineet

Y

PP-PRD-15

Kasvien kasvua säätelevä aine on orgaaninen yhdiste, joko
luonnollinen tai synteettinen, joka muuttaa tai torjuu
kasvin yhtä tai useampaa tiettyä fysiologista prosessia. Jos
yhdiste tuotetaan kasvissa, sitä kutsutaan
kasvihormoniksi.
Valmisteet, joita käytetään hyönteisten tai muiden
tuholaisten karkottamiseen kasvin pinnalta tai sen läheltä.
Valmisteet, jotka torjuvat jyrsijöitä, mukaan lukien rotat,
hiiret, oravat, metsämurmelit, maaoravat, piikkisiat,
rämemajavat ja majavat
Luonnolliset tai synteettiset feromonit, joita käytetään joko
hyönteisten houkuttelemiseen valvontaa varten ja
merkkinä siitä, milloin ruiskutetaan, tai niiden
käyttäytymisen häirintään.
Valmisteet, joilla estetään tilapäisesti tai pysyvästi
kaikkien kasvien ja eläinten kasvu.
Kontiaisten torjuntaan käytettävät valmisteet.
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Kasvinsuojeluun käytettävät viruksia tappavat aineet

Y

PP-PRD-16

Muut kasvinsuojeluaineet

Y

PP-PRD-OTH
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Valmisteet, joita käytetään erityisesti kasvivirusten, kuten
käppyrälehti- ja lehtimosaiikkiviruksen, torjuntaan.
Muut kasvinsuojeluun käytettävät valmisteet, joita ei jo
ole katettu.
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