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Pried÷lis R.12-1 : Naudojimo sektoriaus (SU) deskriptorius 
 

 Pagrindinis deskriptorius: pagrindin ÷s vartotojų grup÷s   

SU 3 Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose* pramon÷s gamybos vietose  

SU 21 Vartotojams:  privatus būstas (= plačioji visuomen÷ = vartotojai)   

SU 22 Profesinis  naudojimas:  viešoji  erdv÷ (administracija,  švietimas,  pramogos,  paslaugos,  amatininkai)  

 Papildomas deskriptorius: galutinio naudojimo sektoriai  NACE 21 kodai  

SU1 Žem÷s ūkis, miškininkyst÷, žuvininkyst÷ A  

SU2a Kasyba (išskyrus ofšorin÷s pramon÷s šakas) B  

SU2b Ofšorin÷s pramon÷s šakos B 6  

SU4 Maisto produktų gamyba C 10,11  

SU5 Tekstil÷s, odos, kailių gamyba C 13-15  

SU6a Medienos ir medžio produktų gamyba C 16  

SU6b Medienos mas÷s, popieriaus ir popieriaus produktų gamyba C 17  

SU7 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas C 18  

SU8 Didelio masto cheminių produktų gamyba (įskaitant naftos produktus) C 19.2+20.1  

SU9 Grynųjų cheminių medžiagų gamyba C 20.2-20.6  

SU 10 Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius) C 20.3-20.5  

SU11 Gumos produktų gamyba C 22.1  
  C 22.2  SU12   Plastikų gamyba, įskaitant maišymą ir konversiją 
  

SU13 Kitų nemetalinių mineralinių produktų, pvz., gipso, cemento, gamyba C 23  

SU14 Pagrindinių metalų gamyba (įskaitant lydinius) C 24  

SU15 Produktų iš metalinių komponentų gamyba, išskyrus mechanizmus ir įrangą C 25  

SU16 Kompiuterių, elektroninių ir optinių produktų, elektros įrangos gamyba C 26-27  

SU17 
Bendroji gamyba, pvz., mechanizmai, įranga, transporto priemon÷s, kita trans porto 
įranga C 28-30,33 

 
SU18 Baldų gamyba   C 31  
SU19 Statybos ir konstravimo darbai   F  

SU20 Sveikatos apsaugos paslaugos Q 86  

SU23 Elektros, garų, dujų, vandens tiekimas ir nuotekų perdirbimas C 35-37  

SU24 Moksliniai tyrimai ir pl÷tra C72  
SU0 Kita   
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Pried÷lis R.12-2.1 : Cheminių produktų kategorijų (PC) deskriptorius 
 
 Cheminio produkto kategorija (PC)  

 Pavyzdžiai ir paaiškinimai 
 

Rinkos sektoriaus kategorija (tiekimo lygmenyje 
visiems vartotojams (darbuotojai ir vartotojai)  

   

PC1 Klijai, hermetikai   

PC2 Absorbentai   

PC3 Oro priežiūros produktai   

PC4 Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo produktai   

PC7 Pagrindiniai metalai ir lydiniai   

PC 35 tur÷tų būti priskirtas dezinfekcijos priemon÷ms,  
Biocidiniai  produktai  (pvz.,  dezinfekcijos  priemo- kadangi naudojamas kaip valymo produktų  

PC8 

n÷s, parazitų naikinimo produktai) komponentas.  

PC9a Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai   

Užpildai,  šlifavimo  milteliai,  glaistai,  modeliavimo   
PC9b molis   

PC9c Tapymo pirštais dažai   

PC11 Sprogmenys   

PC12 Trąšos   

PC13 Degalai   

Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, įskaitant Apima  visiškai  su  metalo  paviršiumi  surišamas  
PC14 galvaninius ir galvanizuotus produktus medžiagas  

Kaip pavyzdžiui, sienų ruošimas dažymui.  
PC15 Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai   

PC16 Šilumos pernešimo skysčiai   

PC17 Hidrauliniai skysčiai   

PC18 Rašalai ir dažų milteliai   

PC19 Tarpin÷s chemin÷s medžiagos   

Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nuso- Ši kategorija apima chemijos pramon÷je naudojamas  PC20 

dikliai, neutralizavimo priemon÷s, kitos medžiagos apdorojimo technikas.  

PC21 Laboratoriniai chemikalai   

Odos rauginimo, dažymo, apdailos, impregnavimo   PC23 

ir priežiūros produktai   

PC24 Tepimo priemon÷s, tepalai ir išleidimo produktai   

PC25 Metalo darbiniai skysčiai   

Popieriaus ir lentų dažai, apdailos ir impregnavimo   
produktai, įskaitant balinimo ir kitokio apdorojimo   

PC26 

medžiagas   

PC27 Augalų apsaugos produktai   

PC28 Kvepalai, aromatin÷s medžiagos   
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 Cheminio produkto kategorija (PC) 

Pavyzdžiai ir paaiškinimai Rinkos sektoriaus kategorija (tiekimo lygmenyje 
visiems vartotojams (darbuotojai ir vartotojai)  

    

PC29 Vaistai   

PC30 Fotochemin÷s medžiagos   

PC31 Poliruokliai ir vaško mišiniai   

PC32 Polimerin÷s medžiagos ir mišiniai   

PC33 Puslaidininkiai   

PC34 Tekstil÷s dažai, apdailos ir impregnavimo produktai   

Plovimo  ir  valymo  produktai  (įskaitant  tirpiklinius   
 

PC35 produktus)   
 

PC36 Vandens minkštikliai   
 

PC37 Vandens apdorojimo cheminiai produktai   
 

Suvirinimo ir litavimo produktai (su fliuso danga ar   
 

PC38 pagrindu), fliuso produktai   
 

PC39 Kosmetika, asmens higienos produktai   
 

PC40 Išskyrimo medžiagos   
 

PC0 Kiti (naudoti UCN kodus, žr.: paskutinę eilutę)   
 

 http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp  

http://195.215.251.229/fmi/xsl/spin/SPIN/guide/menuguide.xsl?-db=spinguide&-lay=overview&-view#  
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Pried÷lis R.12-3 : Proceso kategorijų deskriptorius (PROC) 
 
 Proceso kategorijos [PROC] 

 

    

 Proceso kategorijos Pavyzdžiai ir paaiškinimai 
 

    

PROC1 Naudojama uždarame procese, povei- Cheminių medžiagų naudojimas  didelio  integralumo  si- 
 

 kis nenumatomas stemose, kur poveikio potencialas yra labai mažas, pvz., 
 

  bandinių ÷mimas iš uždaro ciklo sistemų. 
 

PROC2 Naudojama uždarose tęstinio proceso Tęstinis procesas, tačiau projektavimo filosofija n÷ra 
 

 sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir konkrečiai taikyta iki minimumo sumažinti emisiją. 
 

 yra kontroliuojamas 
 

  Tai n÷ra didelio integralumo sistema, poveikis retkarčiais 
 

  pasitaiko, pvz., technin÷s priežiūros metu, imant bandi- 
 

  nius ir stabdant įrangą 
 

PROC3 Naudojama uždarame partijos gamy- Cheminių produktų gamyba partijomis arba formulavi- 
 

 bos procese (sintez÷ arba formulavi- mas, medžiagos daugiausiai tvarkomos konteineriuose, 
 

 mas) pvz., transportuojama uždaru būdu, tačiau galimas kon- 
 

  taktas su cheminiais produktais, pvz., bandinių ÷mimo 
 

  metu. 
 

PROC4 Naudojama partijų gamybos ir kituose Naudojama cheminio produkto partijų gamyboje, yra di- 
 

 procesuose (pvz., sintez÷s), kur yra del÷ poveikio tikimyb÷, pvz., įkrovimo metu, bandinių 
 

 poveikio galimyb÷ ÷mimo metu ar išpilant medžiagas, taip pat kai projekto 
 

  pobūdis nepašalina poveikio tikimyb÷s. 
 

PROC5 Maišymas ir derinimas partijų proce- Cheminių produktų arba gaminių gamyba ar formulavi- 
 

 suose, formuluojant preparatus* ir ga- mas, naudojant technologijas, susijusias su kietų ar skys- 
 

 minius (kelių etapų ir (arba) žymus kon- tų medžiagų maišymu ir derinimu, procesas vykdomas 
 

 taktas) etapais ir bet kuriame etape galimas žymus kontaktas. 
 

PROC6 Kalandravimo operacijos Produkto matricos apdirbimas esant aukštesnei tempera- 
 

  tūrai ir dideliam poveikio paviršiui. 
 

PROC7 Purškimas pramonin÷je aplinkoje Išsklaidymo ore metodai 
 

  Purškimas ant paviršiaus: dangos, klijai, poliruokliai ir 
 

  (arba) valikliai, oro priežiūros produktai, šlifavimas sm÷lio 
 

  srove. 
 

  Chemin÷s medžiagos gali būti įkvepiamos aerozolių pa- 
 

  vidalu. Aerozolio dalelių energijai gali reik÷ti pažangių 
 

  poveikio valdymo priemonių. Kai dengiama, išpurškus 
 

  per daug, gali susidaryti nutekamieji vandenys ir atliekos. 
 

PROC8a Medžiagų ar preparatų perk÷limas Bandinių ÷mimas, įkrovimas, užpildymas, perk÷limas, 
 

 (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų išpylimas, pakavimas tam specialiai nepritaikytoje vieto- 
 

 arba į indus ir (arba) dideles talpyklas je. Tik÷tinas poveikis, susijęs su dulk÷mis, garais, aero- 
 

 tam specialiai nepritaikytoje vietoje zoliais arba nuot÷kiu bei įrangos valymu. 
 

PROC8b Medžiagų ar preparatų perk÷limas Bandinių ÷mimas, įkrovimas, užpildymas, perk÷limas, 
 

 (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų išpylimas, pakavimas tam specialiai nepritaikytoje vieto- 
 

 arba į indus ir (arba) dideles talpyklas je. Tik÷tinas poveikis, susijęs su dulk÷mis, garais, aero- 
 

 tam specialiai pritaikytoje vietoje zoliais arba nuot÷kiu bei įrangos valymu. 
 

PROC9 Medžiagų arba preparatų perk÷limas į Pildymo linijos, specialiai sukurtos sugauti garus ir aero- 
 

 
mažas talpyklas (specialiai pritaikyta 
pildymo linija, įskaitant sv÷rimą) zolio emisiją bei iki minimumo sumažinti nuot÷kio galimybę. 
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Proceso kategorijos [PROC] 

 Proceso kategorijos Pavyzdžiai ir paaiškinimai 

 Mažas energijos paskirstymas, pavyzdžiui dangos, įskai- 
 

tant paviršių valymą. 
 

Chemin÷s medžiagos gali būti įkvepiamos kaip garai, 
 

oda gali kontaktuoti su lašeliais, purslais, dirbama su 
 

PROC10 Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar te- 
ptuku 

šluost÷mis ir apdorotais paviršiais. 
 

PROC11 Purškimas  negamybin÷je  aplinkoje  ar- Išsklaidymo ore metodai 
 

 ba ne gamybos tikslais 
 

   Purškimas ant paviršiaus: dangos, klijai, poliruokliai ir 
 

  (arba) valikliai, oro priežiūros produktai, šlifavimas sm÷lio 
 

  srove. 
 

  Chemin÷s medžiagos gali būti įkvepiamos aerozolių pa- 
 

  vidalu. Aerozolio dalelių energijai gali reik÷ti pažangių 
 

  poveikio valdymo priemonių. 
 

PROC12 Pūtimo medžiagų naudojimas gaminant  
 

 putas  
 

PROC13 Gaminių apdorojimas panardinant ir pi- Panardinimo operacijos 
 

 lant 
 

  Medžiagų apdorojimas panardinant, pilant, įmerkiant, 
 

  mirkant, išplaunant arba įplaunant medžiagas, įskaitant 
 

  dervos tipo matricos formavimą šaltuoju būdu. Įtraukia- 
 

  mas apdorotų objektų tvarkymas (pvz., po dažymo, nike- 
 

  liavimo). 
 

  Medžiagos ant paviršiaus pernešamos taikant mažos 
 

  energijos metodus, pvz., panardinant gaminį į vonią arba 
 

  pilant preparatą ant paviršiaus. 
 

PROC14 Preparatų* arba gaminių gamyba su- Preparatų ir (arba) medžiagų (skystų ir kietų) apdoroji- 
 

 spaudžiant, išspaudžiant, tablečių ir mas į preparatus ar gaminius. Chemin÷s medžiagos gali 
 

 granulių gamyba būti veikiamos mechaninių ir (arba) termin÷s energijos 
 

  poveikių. Poveikis dažniausiai susijęs su lakiomis me- 
 

  džiagomis ir (arba) susiformuojančiais garais, taip pat 
 

  gali susidaryti dulk÷s . 
 

PROC15 Laboratorinių reagentų naudojimas Cheminių medžiagų naudojimas nedidel÷je laboratorijoje 
 

  (< 1 l arba 1 kg). Stambesn÷s laboratorijos ir tyrimų ir 
 

  (arba) pl÷tros patalpos turi būti traktuojamos kaip pramo- 
 

  niniai procesai. 
 

PROC16 Medžiagų, kaip kuro šaltinių, naudoji- Apima medžiagų, kaip kuro šaltinių, naudojimą (įskaitant 
 

 mas, tik÷tinas ribotas nesudegusių pro- priedus), kur tik÷tinas ribotas nesudegusio produkto po- 
 

 duktų poveikis veikis. Neapima poveikio įvykus nuot÷kiui ar degant. 
 

PROC17 Tepimas aukštos energijos sąlygomis, Tepimas aukštos energijos sąlygomis (temperatūra, trin- 
 

 iš dalies atviras procesas tis) tarp judančių dalių ir medžiagos; žymi proceso dalis 
 

  yra atvira darbininkams. 
 

  D÷l greitai judančių metalinių dalių metalo darbinis skys- 
 

  tis gali suformuoti aerozolius arba dūmus. 
 

PROC18 Tepimas aukštos energijos sąlygomis Naudojimas kaip tepalo, tarp chemin÷s medžiagos ir ju- 
 

  dančių dalių susidaro aukštos energijos arba temperatū- 
 

  ros sąlygos. 
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 Proceso kategorijos [PROC] 

 Proceso kategorijos Pavyzdžiai ir paaiškinimai 

PROC19 Rankinis maišymas, artimas kontaktas Taikoma profesijoms, kurių specialistai artimai ir sąmo- 
 

 naudojant tik individualios saugos ningai kontaktuoja su chemin÷mis medžiagomis be spe- 
 

 priemones cifinių poveikio kontrol÷s priemonių, išskyrus individua- 
 

  lias saugos priemones. 
 

PROC20 Šilumą ir sl÷gį pernešantys skysčiai, Variklių alyva, stabdžių skystis. 
 

 išsklaidymo principas, profesionalus 
 

 Šiomis sąlygomis tepalas gali būti veikiamas aukštos 
 

 naudojimas  uždarose sistemose 
 

  energijos ir naudojimo metu gali vykti chemin÷s reakci- 
 

  jos. Išmesti skysčiai turi būti utilizuojami kaip atliekos. 
 

  Remonto ir technin÷s priežiūros metu galimas kontaktas 
 

  su oda. 
 

PROC21 Cheminių medžiagų, susijungusių su Medžiagų (gaminių) rankinis pjovimas, volavimas šaltuo- 
 

 kitomis medžiagomis ir (arba) gami- ju būdu arba surinkimas /išrinkimas (įskaitant masyvius 
 

 niais, tvarkymas žemos energijos sąly- metalus), galimas pluošto atsiskyrimas ar metalo dūmų 
 

 gomis ar dulkių susidarymas. 
 

PROC22 Lydymo, kūrimo, rafinavimo, koksavimo darbai. 
 

 
 

 Tik÷tinas dulkių ir dūmų poveikis. Galimos emisijos iš tie- 
 

 
 

 sioginio aušinimo. 
 

 

Potencialiai uždaros apdorojimo opera- 
cijos su mineralais / metalais esant 
aukštai temperatūrai 
Gamybin÷ aplinka 

 
 

 PROC23 
Atviras apdorojimas, perk÷limo operaci-       
jos su mineralais /metalais esant aukš- 

Liejiniai, formuojami sm÷lio formose ir štampuose, sriegių 
formavimas sulydytoje kietoje metalin÷je medžiagoje 

 

 tai temperatūrai bei liejimo darbai, grindimas. 
 

  Tik÷tinas dulkių ir dūmų poveikis. Galimos emisijos iš tie- 
 

  sioginio aušinimo. 
 

PROC24 Cheminių medžiagų, susijungusių su Tekinamai, mechaniškai pjaunamai, gręžiamai ar šlifuo- 
 

 kitomis medžiagomis ir (arba) gami- jamai cheminei medžiagai (įskaitant mas÷s metalus) su- 
 

 niais, tvarkymas aukštos (mechanin÷s) teikiama žymi šilumin÷ arba kinetin÷ energija. Labiausiai 
 

 energijos sąlygomis. tik÷tinas dulkių poveikis. V÷sinimo proceso metu gali iš- 
 

  siskirti dulkių ar aerozolių. 
 

PROC25 Kiti darbai su metalais esant aukštai Suvirinimas, litavimas minkštuoju ir kietuoju lydmetaliu, 
 

 temperatūrai skaptavimas, pjovimas liepsna. 
 

  Tik÷tinas poveikis d÷l dūmų ir dujų išsiskyrimo. 
 

PROC26 Darbai su kietomis neorganin÷mis me- Rūdų, koncentratų, žaliavinio metalo oksidų ir metalo 
 

 džiagomis esant normaliai temperatūrai laužo perdavimas ir tvarkymas; metalo miltelių ir kitų mi- 
 

  neralų pakavimas, išpakavimas, maišymas ir sv÷rimas 
 

PROC27a Metalo miltelių gamyba (procesai aukš- Metalo miltelių gamyba naudojant metalurginius proce- 
 

 toje temperatūroje) sus aukštose temperatūrose (atomizavimas, sausa dis- 
 

  persija)  
 

PROC27b Metalo miltelių gamyba (dr÷gni proce- Metalo miltelių gamyba naudojant metalurginius proce- 
 

 sai) sus dr÷gnoje aplinkoje (elektroliz÷, šlapia dispersija)  
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R.12-4.1 pried ÷lis : Išleidimo į aplinką kategorijų aprašymas (ERC) 
 

ERC Pavadinimas Aprašymas 
NUMERIS    

ERC1 Cheminių medžiagų  Organinių ir neorganinių cheminių medžiagų gamyba chemijos, 
 gamyba naftos chemijos, pirminių metalų ir mineralų pramon÷je, įskai- 
  tant tarpines chemines medžiagas, monomerus, naudojant ne- 
  pertraukiamuosius procesus ar periodinę gamybą ir taikant 
  specialią ar įvairios paskirties įrangą, kuri valdoma technin÷mis 
  priemon÷mis ar kontroliuojama rankin÷mis operacijomis. 

ERC2 Preparatų* ruošimas Cheminių medžiagų maišymas iš jų gaminant (cheminius) pre- 
  paratus visų tipų preparatų ruošimo pramon÷s sektoriuose, pvz. 
  dažai ir „pasidaryk pats“ produktai, pigmento pastos, degalai, 
  namų ūkio produktai (valymo produktai), tepalai ir t. t. 

ERC3 Medžiagų ruošimas Cheminių medžiagų maišymas, kurios fiziškai ar chemiškai su- 
  siejamos su matrica  (medžiaga), pvz., plastikų priedai su rišik- 
  liu arba plastiko junginiais. Pvz., plastifikatoriai ar stabilizatoriai 
  pagrindiniuose PVC mišiniuose su rišikliu ar produktuose, kris- 
  talų augimo reguliatorius fotografin÷se juostel÷se. 

ERC4 Pramoninio naudojimo pa- Pramoninio naudojimo pagalbin÷s apdirbimo priemon÷s neper- 
 galbin÷s apdirbimo priemo- traukiamiems procesams ar periodinei gamybai ir taikant spe- 
 n÷s, naudojamos proce- cialią ar įvairios paskirties įrangą, kuri valdoma technin÷mis 
 suose ir produktuose, ne- priemon÷mis ar kontroliuojama rankin÷mis operacijomis. Pvz., 
 tampančios sudedamosios chemin÷se reakcijose naudojami tirpikliai ar jų „naudojimas“ 
 gaminių dalimis dažant dažais, tepalai skysčiuose, kurie naudojami apdirbant 
  metalus, dirbiniuose, stingimą stabdančios medžiagos formuo- 
  jant ar liejant polimerus. 

ERC5 Pramoninis naudojimas Pramoninis grynų cheminių medžiagų ar preparatų sud÷tyje 
 įterpiant į matricą arba ant naudojimas (ne pagalbin÷s apdirbimo priemon÷s), kurios fiziš- 
 jos paviršiaus kai ar chemiškai įterpiamos į matricą (medžiagą) ar jos paviršių, 
  pvz.,  dažų ir dangų arba klijų, dažalų rišiklis tekstil÷s audiniuo- 
  se ir odos produktuose, dangomis dengtuose metaluose, taiko- 
  mos naudojant plakiravimo ir galvanizavimo procesus. Kategori- 
  ja apima chemines medžiagas gaminiuose, kurie atlieka ypatin- 
  gą funkciją, ir taip pat chemines medžiagas, kurios lieka gami- 
  nyje po to, kai jos buvo naudotos kaip pagalbin÷ apdirbimo 
  priemon÷ ankstesniuose gyvavimo ciklo etapuose (pvz., šilu- 
  mos stabilizatoriai apdorojant plastiką). 

ERC6a Pramoninis naudojimas, kai Tarpinių cheminių medžiagų naudojimas pirmiausiai chemijos 
 pagaminama kita chemin÷ pramon÷je taikant nepertraukiamuosius procesus arba periodi- 
 medžiaga (tarpinių chemi- nę gamybą, naudojant specialią ar įvairios paskirties įrangą, kuri 
 nių medžiagų naudojimas) valdoma technin÷mis priemon÷mis ar kontroliuojama rankin÷- 
  mis operacijomis, kitoms chemin÷ms medžiagoms sintetinti 
  (gaminti). Pvz., chemin÷s žaliavos naudojimas gaminant žem÷s 
  ūkio chemikalus, medikamentus, monomerus ir t. t. 

ERC6b Pramoninis reakcingų pa- Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo priemonių naudoji- 
 galbinių apdirbimo priemo- mas nepertraukiamuose procesuose arba periodin÷je gamyboje 
 nių naudojimas naudojant specialią ar įvairios paskirties įrangą, kuri valdoma 
  technin÷mis priemon÷mis ar kontroliuojama rankin÷mis operaci- 
  jomis. Pvz., balinimo priemonių naudojimas popieriaus pramo- 
  n÷je. 
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ERC 
NUMERIS 

Pavadinimas Aprašymas 

ERC6c Pramoninis monomerų Pramoninis monomerų naudojimas gaminant polimerus, plasti- 
 naudojimas gaminant ter- kus (termoplastikus), polimerizacijos procesams. Pvz., vinilchlo- 
 moplastikus rido monomero naudojimas gaminant PVC. 

ERC6d Pramoninis proceso regu- Pramoninis chemikalų naudojimas (rišikliai, apdorojimo priemo- 
 liatorių naudojimas polime- n÷s) gaminant thermoreakcingas dervas ir gumą, apdorojant 
 rizacijos procesuose gami- polimerus. Pvz., stireno naudojimas gaminant poliesterį arba 
 nant dervas, gumas, poli- vulkanizavimo priemonių naudojimas gaminant gumą. 
 merus  

ERC7 Pramoninis cheminių me- Pramoninis cheminių medžiagų naudojimas uždarose sistemo- 
 džiagų naudojimas uždaro- se. Naudojimas uždaroje įrangoje, pvz., skysčių naudojimas 
 se sistemose hidraulin÷se sistemose, aušalų naudojimas šaldytuvuose, tepa- 
  lų naudojimas varikliuose ir dielektrinių skysčių naudojimas 
  elektros transformatoriuose ir alyvos naudojimas šilumokaičiuo- 
  se. Nenumatytas funkcinių skysčių sąlytis su produktu, tod÷l 
  manytina, kad į nuotekas ir šalinamą orą patenka mažas me- 
  džiagos kiekis. 

ERC8a Dispersinis pagalbinių ap- Vidinis pagalbin÷s apdirbimo priemon÷s naudojimas: naudoja 
 dirbimo priemonių vidinis plačioji visuomen÷ ar profesionalai. Naudojant (paprastai) prie- 
 naudojimas atvirose siste- mon÷s tiesiogiai išleidžiamos į aplinką, nuotekų sistemą, pvz., 
 mose audinių skalbimo plovikliai, skalbimo mašinų skysčiai, tualetų 
  valymo priemon÷s, automobilių ir dviračių priežiūros priemon÷s 
  (blizginimo priemon÷s, tepalai, ledo šalinimo priemon÷s), da- 
  žuose esantys tirpikliai ir klijai, kvepalai ir oro gaivinimo priemo- 
  n÷se esančios inertin÷s dujos. 

ERC8b Vidinis dispersinis reakcin- Vidinis pagalbin÷s apdirbimo priemon÷s naudojimas: naudoja 
 gų cheminių medžiagų plačioji visuomen÷ ar profesionalai. Naudojimas (paprastai) su- 
 naudojimas atvirose siste- kelia tiesioginį išleidimą į aplinką, pvz., natrio hipochloritas tua- 
 mose letų valikliuose, balinimo priemon÷s audinių skalbimo produk- 
  tuose, vandenilio peroksidas dantų priežiūros produktuose. 

ERC8c Vidinis dispersnis naudoji- Vidinis chemin÷s medžiagos naudojimas (ne pagalbin÷s apdir- 
 mas įterpiant į matricą ar bimo priemon÷s); naudoja plačioji visuomen÷ ar profesinis nau- 
 jos paviršių dojimas; chemin÷ medžiaga fiziškai ar chemiškai įterpiama į 
  matricą (medžiagą) ar jos paviršių, pvz., dažų ir dangų arba klijų 
  rišiklis, tekstil÷s audinių dažymas. 

ERC8d Išorinis dispersinis pagalbi- Išorinis pagalbin÷s apdirbimo priemon÷s naudojimas; naudoja 
 n÷s apdirbimo priemon÷s plačioji visuomen÷ arba profesionalai. Naudojant (paprastai) 
 naudojimas atvirose siste- tiesiogiai išleidžiama į aplinką, pvz., automobilių ir dviračių prie- 
 mose žiūros produktai (blizginimo priemon÷s, tepalai, ledo šalinimo 
  priemon÷s, plovikliai), dažų ir klij ų tirpikliai. 

ERC8e Išorinis dispersinis reakcin- Išorinis reakcingų cheminių medžiagų naudojimas; naudoja pla- 
 gų cheminių medžiagų čioji visuomen÷ arba profesionalai. Naudojant (paprastai) tie- 
 naudojimas atvirose siste- siogiai išleidžiama į aplinką, pvz., natrio hipochlorito arba van- 
 mose denilio peroksido naudojimas paviršiui valyti (statybin÷s me- 
  džiagos). 

ERC8f Išorinis dispersinis naudo- Išorinis chemin÷s medžiagos naudojimas (ne pagalbin÷s apdir- 
 jimas įterpiant į matricą ar bimo priemon÷s); naudoja plačioji visuomen÷ ar profesionalai; 
 jos paviršių chemin÷ medžiaga fiziškai ar chemiškai įterpiama į matricą 

  

(medžiagą) ar jos paviršių, pvz., dažų ir dangų arba klijų rišiklį. 
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ERC 
NUMERIS Pavadinimas Aprašymas 

ERC9a Vidinis dispersinis cheminių Vidinis cheminių medžiagų naudojimas; naudoja plačioji visuo- 
 medžiagų naudojimas už- men÷ arba profesionalai (mažos apimties) uždarose sistemose. 
 darose sistemose Naudojama uždaroje įrangoje, pvz., aušinimo skysčių naudoji- 
  mas šaldytuvuose, alyviniuose elektriniuose šildytuvuose. 

ERC9b Išorinis dispersinis chemi- Išorinis cheminių medžiagų naudojimas; naudoja plačioji visuo- 
 nių medžiagų naudojimas men÷ arba profesionalai (mažos apimties) uždarose sistemose. 
 uždarose sistemose Naudojimas uždaroje įrangoje, pvz., hidraulinių skysčių naudo- 

  
jimas automobilių pakabos sistemoje, tepalų variklio alyvoje ir stabdžių 
skysčių automobilio stabdžių sistemose. 

ERC10a Išorinis dispersinis ilgaam- Mažai išsiskiriančios chemin÷s medžiagos įterpiamos į gaminį 
 žių gaminių ir medžiagų su ar jo paviršių ir medžiagas jų išorinio naudojimo laikotarpiu, 
 mažu išsiskyrimu naudoji- pvz., metalin÷s, medžio ir plastiko konstrukcijos ir statybin÷s 
 mas medžiagos (nutekamieji vamzdžiai, latakai, karkasai ir t. T.) 

ERC10b Išorinis dispersinis ilgaam- Didelio ar numatyto išsiskyrimo chemin÷s medžiagos įterpiamos 
 žių gaminių ir medžiagų su į gaminį ar jo paviršių ir medžiagas jų išorinio naudojimo laiko- 
 dideliu ar numatytu išsisky- tarpiu. Pvz., padangos, apdoroti medžio produktai, apdoroti te- 
 rimu naudojimas (įskaitant kstil÷s produktai ir audiniai, pvz., uždangos nuo saul÷s ir sk÷čiai 
 abrazyvinį apdirbimą) ir baldai, komercin÷je laivininkyst÷je ir pramogų laivuose naudo- 
  jami cinko anodai, ir sunkvežimių bei automobilių stabdžių trin- 
  kelių antd÷klai. Čia taip pat priklauso išsiskyrimas iš gaminio 
  struktūros, kurį sukelia darbuotojų atliekamas apdirbimas. Šie 
  procesai paprastai būna susiję su PROC 21, 24, 25, pvz.,: stati- 
  nių valymas sm÷liu (tiltų, fasadų) arba transporto priemonių (lai- 
  vų). 

ERC11a Vidinis dispersinis ilgaam- Chemin÷s medžiagos, kurioms būdingas mažas išsiskyrimas, 
 žių gaminių ir medžiagų su įterptos gaminius ar jų paviršių arba į medžiagas ar jų paviršių 
 mažu išsiskyrimu naudoji- jų naudojimo laikotarpiu (per vidinį jų naudojimą). Pvz., grindų 
 mas dangos, baldai, žaislai, statybin÷s medžiagos, užuolaidos, ava- 
  lyn÷, odos produktai, popieriaus ir kartono produktai (žurnalai, 
  knygos, laikraščiai ir pakavimo popierius), elektronin÷ įranga 
  (aptaisai). 

ERC11b Išorinis dispersinis ilgaam- Didelio ar numatyto išsiskyrimo chemin÷s medžiagos įterpiamos 
 žių gaminių ir medžiagų su į gaminį ar jo paviršių ir medžiagas arba jų paviršių vidinio jų 
 dideliu ar numatytu išsisky- naudojimo laikotarpiu. Pvz.,: išsiskyrimas iš audinių, tekstil÷s 
 rimu naudojimas (įskaitant gaminių (drabužių, grindų kilimų), kai jie skalbiami. Čia taip pat 
 abrazyvinį apdirbimą) priskiriamas išsiskyrimas iš gaminio struktūros, kuris sukelia- 
  mas darbuotojams atliekant apdirbimą. Šie procesai paprastai 
  siejami su PROC 21, 24, 25. Pvz., vidinių dažų pašalinimas. 

ERC12a Pramoninis gaminių apdir- Išskiriamos (kaip buvo numatyta ar nenumatytai) į gaminius ar 
 bimas abrazyviniais meto- medžiagas ar jų paviršių įterptos chemin÷s medžiagos; šį išsi- 
 dais (mažas išsiskyrimas) skyrimą sukelia apdirbimas, kurį atlieka darbuotojai. Šie proce- 
  sai paprastai siejami su PROC 21, 24, 25. Procesams, kuriuos 
  taikant numatomas medžiagų pašalinimas, tačiau numanomas 
  išsiskyrimas n÷ra didelis, galima priskirti: tekstil÷s gaminių 
  pjaustymą, metalo ar polimerų pjovimą, apdirbimą stakl÷mis ar 
  šlifavimą mašinų gamybos pramon÷je. 
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ERC12b Pramoninių gaminių apdir- Išsiskiria (kaip buvo numatyta ir nenumatytai) į gaminius ar me- 
 bimas abrazyviniais meto- džiagas ar jų paviršių įterptos chemin÷s medžiagos ir šį išsisky- 
 dais (didelis išsiskyrimas) rimą sukelia apdirbimas, kurį atlieka darbuotojai. Šie procesai 
  paprastai siejami su PROC 21, 24, 25. Procesams, kuriuos tai- 
  kant numatomas medžiagos šalinimas ir galima tik÷tis susida- 
  rant didelio dulkių kiekio, priskiriama, pvz., : šlifavimo operacijos 
  ir dažų šalinimas naudojant sm÷liasrautį valymą. 

 Kitos poveikio aplinkai cha-  
 rakteristikos; prašome api-  
 br÷žti  
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R.12-5.1 pried ÷lis : Cheminių medžiagų gaminiuose deskriptorių sąrašas (AC) 
 
 Gaminio kategorija, išsiskyrimas nenumatomas (AC)  

 

Gaminių kategorijos (ir neišsamūs pavyzdžiai), naudojamos aprašyti gaminio 
tipą, kurio sud÷tyje būna chemin÷ medžiaga naudojimo laikotarpiu ir atliekų 

laikotarpiu 

Tinkamas 
TARIC skyrius 

 
Sud÷tingų gaminių kategorijos 
  

AC1 Transporto priemon÷s 86-89 

 

Pavyzdžiai: sunkvežimiai, lengvieji automobiliai ir motociklai, dviračiai, triračiai 
motociklai ir susijusi transporto įranga; kitos transporto priemon÷s: geležinkelio, 
orlaivis, laivai, kateriai  

AC2 Mašinos, mechaniniai įrenginiai, elektros ir (arba) elektronikos gaminiai 84/85 

 

Pavyzdžiai: mašinos ir  mechaniniai įrenginiai; elektros ir elektronikos gaminiai, 
pvz., kompiuteriai, vaizdo ir garso įranga, ryšių įranga; lempos ir apšvietimo 
kameros; kameros; šaldytuvai, indaplov÷s, skalbimo mašinos  

AC3 Elektros elementai ir akumuliatoriai 8506/07 
Iš medžiagos pagamintų gaminių kategorijos 
 

AC4 Akmens, gipso, cemento, stiklo ir keramikos gaminiai 68/69/70 
 Pavyzdžiai: stiklas ir keramikos gaminiai: pvz., valgomieji indai, stiklin÷s, puodai,  
 keptuv÷s, maisto laikymo talpyklos; statybos ir izoliaciniai gaminiai; natūralūs arba  
 dirbtiniai abrazyviniai milteliai ar grūdeliai, kuriais padengta tekstil÷s medžiaga, po-  
 pierius, kartonas ar kitos medžiagos  

AC5 Audiniai, tekstil÷s produktai ir papuošalai 50-63, 94/95 

 

Pavyzdžiai: drabužiai, patalyn÷, čiužiniai, užuolaidos, čiužinys, 
užuolaidos, apmušalai, kilimai ir (arba) grindų dangos, 
automobilių s÷dyn÷s, žaislai iš tekstil÷s   

AC6 Odos gaminiai 41-42, 64, 94 
 

 Pavyzdžiai: pirštin÷s, pinigin÷, d÷klas, avalyn÷, baldai  
 

AC7 Metalo gaminiai 71, 73-83, 95 
 

 Pavyzdžiai: peiliai ir šakut÷s, virykl÷s, puodai, keptuv÷s, papuošalai, žaislai, baldai  
 

 statybos produktai  
 

AC8 Popieriaus gaminiai  
 

 

Pavyzdžiai: popieriaus gaminiai: servet÷l÷s, rankšluosčiai, vienkartiniai indai, 
vystyklai, moterų higienos produktai, suaugusiųjų nelaikymo produktai; rašymui 
naudojami popieriaus gaminiai, biuro popierius; spausdinimo popieriaus gaminiai: 
pvz., laikraščiai, knygos, žurnalai, spausdintos nuotraukos; sienų apmušalai  

 

AC10 Gumos gaminiai 40,  64, 95 
 

 Pavyzdžiai: Padangos, grindų dangos, pirštin÷s, avalyn÷, žaislai  
 

AC11 Medžio gaminiai 44, 94/95 
 

 Pavyzdžiai: Grindų ir sienų dangos, baldai, žaislai, statybos produktai  
 

AC13 Plastiko gaminiai 39, 94/95, 85/86 
 

 

Pavyzdžiai: plastiko indai, maisto laikymo indai, maisto pakavimo priemon÷s, 
kūdikių buteliukai; grindų dangos, žaislai, baldai, smulkūs kasdienio naudojimo 
plastiko gaminiai, pvz., šratinukai, PC, mobilus telefonas, statybos produktai  

 

 Kiti (naudojamas TARIC kodas : žr. paskutinę eilutę)  
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 http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_lt.htm 
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 Gaminių, iš kurių numatomas chemin÷s medžiagos išsiskyrimas, naudojimo deskriptoriai 

 

 Rekomenduojamu pavyzdžių sąrašu pagrįstas deskriptorius 
 

AC30 Kiti gaminiai su numatomu cheminių medžiagų išskyrimu, prašome nurodyti26  
 

AC31 Iškv÷pinti drabužiai  
 

AC32 Iškv÷pintas trintukas  
 

 AC33    Įrašas buvo pašalintas po REACH kompetentingų institucijų pos÷džio 2008 m. kovo m÷n. 
 

AC34 Iškv÷pint žaislai  
 

AC35 Iškv÷pinti popieriaus gaminiai  
 

AC36 Iškv÷pinti CD  
 

AC38 Metalinių dalių pakavimo medžiaga, išskirianti tepalą ir (arba) korozijos inhibitorius 
 

 


