ПРИЛОГ 2.
Списак шифара за категорију коришћења
Шифра

А 05100
А 05200
А 05250
А 05300
А 05400

А 20100

А 25100

А 40100
А 40200
А 40300

А 45100
А 50100

А 55100
А 60100

B 15110

B 15120

Текст
Абсорбенти и адсорбенти
Материјали за филтрацију - хемикалије и производи који захваљујући физичкој
структури своје површине имају способност задржавања честица одређених
димензија (филтери)
Филтрациони медијуми - хемикалије и производи који због специфичних својстава
површине имају способност да адсорбују одређене хемикалије/честице
Јонски измењивачи
Производи за пречишћавање ваздуха и уклањање непријатних мириса (нису
филтери)
Остали абсорбенти и адсорбенти
Средства против стварања наслага - хемикалије и производи који спречавају
формирање каменца и других врста наслага на површинама
Средства против стварања наслага
Средства за спречавање бојења - хемикалије и производи који се у процесу бојења
наносе на део површине да би спречили њено бојење
Средства за спречавање бојења
Средства против смрзавања - хемикалије и производи који спречавају настајање
леда, односно спречавају прелазак течности у чврсто стање на температури нижој од
тачке мржњења
Средства за одлеђивање
Средства за снижавање тачке мржњења
Остала средства против смрзавања (антифриз)
Средства против згрушавања - хемикалије и производи који спречавају стварање
угрушака
Средства против згрушавања
Средства за спречавање пријањања/ лепљења (анти-адхезивна средства)
Средства против слепљивања (анти-адхезивна средства)
Средства за уклањање статичког електрицитета (анти-статик средства) - хемикалије
и производи који спречавају настајање статичког електрицитета или га уклањају
Средства за уклањање статичког електрицитета
Средства која се користе за завршну обраду текстила
Средства за завршну обраду текстила (глачање, дотеривање)
Биоциди - пестициди који се не примењују у пољопривреди, односно за заштиту
биља
Биоцидни производи за личну хигијену људи (PT 1)
Ова врста биоцидних производа користи се за одржавање личне хигијене људи.
Дезинфицијенси и други биоцидни производи који се користе у домаћинству и у
јавним објектима (PT 2)
Ова врста биоцидних производа користи се у домаћинствима, јавним и
индустријским објектима укључујући и болнице, за дезинфекцију ваздуха,
површина, материјала, опреме и намештаја који нису у директном контакту са

B 15130

B 15140

B 15142
B 15150

B 15310

B 15315

B 15320

B 15330

B 15340

B 15350

храном за људе или животиње.
У ову врсту спадају и биоцидни производи који се користе као алгациди.
Ова врста биоцидних производа користи се, између осталог, у базенима,
акваријумима, води за купање и друге сврхе; у клима-уређајима, за зидове и подове
у здравственим и другим установама, хемијске тоалете, отпадне воде, болнички
отпад, земљиште и друге подлоге (на игралиштима).
Биоцидни производи за хигијену у ветерини (PT 3)
Ова врста биоцидних производа користи се за одржавање хигијене у ветерини,
укључујући производе који се користе у просторима у којима се животиње држе,
чувају или транспортују.
Дезинфицијенси који се користе за површине које долазе у контакт са храном за
људе и животиње (PT 4)
Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију опреме, амбалаже,
прибора за јело, површина или цевовода који долазе у контакт са храном или пићем
(укључујући воду за пиће) у току производње, транспорта, складиштења или
потрошње.
Санитарна средства за тоалете
Дезинфицијенси за воду за пиће (PT 5)
Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију воде за пиће за људе и
животиње.
Конзерванси за заштиту готових производа (PT 6)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту готових производа (осим
хране за људе и животиње) док су у оригиналној амбалажи, од штетног деловања
микроорганизама, како би се очувао квалитет производа до назначеног рока
употребе.
Конзерванси за заштиту дрвета (PT 8)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту дрвета, од момента његовог
допремања у стругару укључујући и саму обраду дрвета у стругари, или производа
од дрвета, од организама који уништавају или оштећују дрво.
У ову врсту биоцидних производа спадају и превентивни и куративни биоцидни
производи (биоцидни производи који спречавају, односно уклањају настала
оштећења).
Конзерванси за заштиту филмова (PT 7)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту филмова или премаза од
штетног деловања микроорганизама, како би се очувале почетне особине површине
материјала или предмета као што су боје, пластика, заптивна средства, зидне тапете,
папир и уметничка дела.
Конзерванси за заштиту влакна, коже, гуме и полимерних материјала (PT 9)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту влакнастих или полимерних
материјала, као што су производи од гуме, коже, папира или текстила, као и саме
гуме од штетног деловања микроорганизама.
Конзерванси за заштиту у грађевинарству (PT 10)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту и накнадни третман
грађевинских или других конструкционих материјала, изузев дрвета, од штетног
деловања микроорганизама и алги.
Конзерванси за заштиту течности у расхладним и процесним системима (PT 11)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту воде или других течности
које се користе у расхладним и процесним системима, од штетног деловања
организама као што су микроорганизми, алге и шкољке.
2

B 15360
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B 16110
B 16120
B 16130
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Ова врста биоцидних производа не укључује дезифицијенсе за воду за пиће.
Слимициди (PT 12)
Ова врста биоцидних производа користи се за спречавање или сузбијање развоја
слузи на материјалима, опреми и предметима који се користе у индустријским
процесима, нпр. на дрвеној или папирној пулпи или порозном пешчаном слоју који
се користи при екстракцији нафте.
Конзерванси за заштиту флуида који се користе при обради метала (PT 13)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту флуида који се користе при
обради метала од штетног деловања микроорганизама.
Родентициди (PT 14)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање мишева, пацова и других
глодара.
Авициди (PT 15)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање птица.
Молускоциди (PT 16)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање мекушаца.
Писцициди (PT 17)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање риба. У ову врсту
биоцидних производа не спадају производи који се користе за лечење болести риба.
Инсектициди, акарициди и производи за сузбијање осталих зглавкара (ПТ 18)
Репеленти и атрактанти (PT 19)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање штетних организама
(бескичмењака као што су буве и кичмењака као што су птице) одбијањем или
привлачењем. У ову врсту биоцидних производа спадају производи који се директно
или индиректно користе за личну хигијену људи или за хигијену у ветерини.
Конзерванси за храну или храну за животиње (PT 20)
Ова врста биоцидних производа користи се за заштиту хране или хране за животиње
од штетних организама.
Средства за сузбијање обрастања (енг. антифаулинг производи) (PT 21)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање развоја и настањивања
непожељних организама (микроорганизама и сложенијих биљних или животињских
врста) на чамцима, опреми и предметима који се користе у води.
Течности за балсамовање и препарирање (PT 22)
Ова врста биоцидних производа користи се за дезинфекцију и заштиту људских или
животињских лешева и њихових делова.
Производи за сузбијање других кичмењака (PT 23)
Ова врста биоцидних производа користи се за сузбијање других штеточина које се
не могу сузбити другим врстама биоцидних производа.
Средства за заштиту биља - пестициди за примену у пољопривреди
Инсектициди
Фунгициди
Хербициди (средства против корова)
Инхибитори раста
Средства за дезинфекцију земљишта за гајење биља
Остала средства за заштиту биља
Производи за одржавање аутомобила - козметичка средства за одржавање
аутомобила и средства за остале употребе које нису описане ни на једном другом
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B 18100

B 20100
B 20200
B 20300

B 25200
B 25300

B 30100
B 35100
B 35200

B 45100

B 50100

B 55100
B 55150
B 55200
B 55300

B 60100
B 60200

B 65100

D 05100

D 15100

месту
Производи за одржавање аутомобила
Везивна средства - хемикалије и производи који имају улогу да вежу појединачне
елементе у производу
Везивна средства за боје, лепкове итд.
Везивна средства за песак за моделовање
Остала везивна средства
Средства за избељивање - хемикалије и производи који уклањају или смањују
интензитет боје (осим за козметичко, фотографско или оптичко избељивање)
Средства за избељивање текстила
Остала средства за избељивање
Средства за пескарење - хемикалије и производи који се у облику честица
издувавају на површину и врше њено полирање/брушење
Средства за пескарење
Пластификатори - средства за омекшавање материјала
Пластификатори за пластику, гуму, боје и лепкове
Остали пластификатори
Ретардери пламена - средства која инхибирају или спречавају ширење пламена хемикалије и производи који се додају као адитиви или површинским третманом
чине производ мање запаљивим
Ретардери пламена
Напомена: за незапаљиве боје и лакове користити одговарајућу шифру за боје и
лакове
Средства за гашење пожара - хемикалије и производи који се користе за гашење
пожара
Средства за гашење пожара
Горива - хемикалије и производи који се користе за загревање или као гориво за
моторна возила укључујући аутомобиле и пловне објекте
Моторна горива
Гас за паљење
Горива за грејање
Остала горива
Адитиви за гориво - хемикалије и производи који се додају гориву у циљу
побољшања његове ефикасности.
Средства против „детонација” мотора (средства за бољи рад мотора)
Остали адитиви за гориво
Инхибитори таложења (инхибитори преципитације) - хемикалије и производи који
се додају да би се спречило таложење или кристализација
Инхибитори таложења (инхибитори преципитације)
Средства за денатурацију - хемикалије и производи који мењају својства
хемикалије/производа, на пример доводе до промене укуса, између осталог се
користе за денатурацију алкохола како би се онемогућила њихова употреба за пиће
Средства за денатурацију
Пропеленти - хемикалије и производи који служе као потисни гас у посудама под
притиском (нпр. потисни гас за аеросолне распршиваче)
Пропеленти
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D 20100
D 20200
D 20300
D 25100

Е 03100

Е 05100
Е 07100
Е 07200
Е 07300
Е 07400
Е 07500
Е 07900
Е 10100
Е 15100

Е 20100
F 05100
F 05110
F 05250
F 05400
F 05990

F 10100
F 10300
F 10400
F 10700
F 12100

Мириси - хемикалије и производи који се користе за промену мириса производа (не
укључује козметичке производе)
Индустријски парфеми
Дезодоранси - остале хемикалије и производи који се не сматрају козметичким
производима
Остали мириси
Стоматолошки производи
Стоматолошки производи
Експандери - хемикалије и производи који имају особину да се контролисано шире
т.ј. повећавају површину/запремину под одређеним околностима
Средства која експандирају
Средства за екстракцију - хемикалије и производи који се користе за екстракцију
одређеног дела смеше
Средства за екстракцију
Електрични и електромеханички материјали
Полупроводници
Колектори и материјали за колекторе
Проводници
Изолатори (диелектрични материјали)
Трансформатори и материјали за трансформаторе
Остали електрични и електромеханички материјали
Електролити
Електролити
Инхибитори емулзије - хемикалије и производи који спречавају настајање емулзије
Инхибитори настајања емулзије
Адитиви за мазива (лубриканте) који се користе у процесима под екстремним
притиском (ЕP адитиви)
ЕP адитиви
Средства за бојење
Пигменти за глазирање, емајле и стакло
Пигменти за боје и штампарске боје
Пигменти у облику пасте
Регенератори боја
Остала средства за бојење
Средства за фиксирање/ учвршћивање - хемикалије и производи који фиксирају
хемикалије/честице за површину и влакна (нису фото-хемикалије), нпр. спреј који се
користи за фиксирање графитних цртежа
Фиксири
Средства за фиксирање фотокопија
Средства за фиксирање офсет плоча
Остала средства за фиксирање
Средства за премазе
Средства за премазе
Средства за флотацију - хемикалије и производи који повећавају способност честица
да плутају у течности и омогућавају раздвајање честица од течности
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F 15100 Средства за флотацију
Средства која се користе као топитељи при ливењу (помажу спајање минерала,
спречавају настајање оксида) - флукс средства
F 20100 Топитељи (флукс-средства)
Хемикалије за фотографску намену
F 32100 Средства за избељивање фотографских филмова
F 32150 Тонери за фотографски папир
F 32200 Фиксир за фотографске филмове
F 32300 Развијачи за фотографске филмове
F 32400 Учвршћивачи за филмове
F 32600 Фотографске емулзије
F 32800 Средства за заустављање процеса развијања
F 32900 Хемикалије за ретуширање
F 32990 Остале фотографске хемикалије
Развијачи - хемикалије и производи који се користе за развијање слика, али не и
фотографских филмова
F 35200 Развијачи за фотокопије
F 35300 Развијачи за офсет штампу
F 35400 Остали развијачи
Средства за повећавање трења - хемикалије и производи који се користе за повећање
трења (нпр. за израду кочионих плочица)
F 40100 Средства за повећање трења
Пуниоци (за боје, текстил, пластику итд.)
F 45100 Пуниоци - учвршћивачи
F 45200 Пунила - екстендери
F 45300 Остали пуниоци
Средства за таложење - хемикалије и производи који се користе за започињање
/повећавање таложења хемикалија/честица
F 50100 Хемикалије за таложење
F 50150 Иницијатори згуре
F 50200 Полиелектролити
F 50300 Остала средства за таложење
Галвано-техничка средства – за наношење металних превлака
G 05100 Соли за галванска купатила
G 05200 Адитиви за глазирање
G 05300 Средства за наношење металних превлака топлим поступцима
G 05400 Остала средства за наношење металних превлака
Средства за штављење - хемикалије и производи који се користе за прераду сирове
коже
G 10100 Средства за уклањање длаке
G 10200 Средства за штављење - средства за омекшавање сирове коже након уклањања длаке
Средства за штављење након уклањања длаке спаљивањем - средства за
G 10300
омекшавање сирове коже након уклањања длаке спаљивањем
G 10400 Средства која се користе за третман коже након штављења
G 10990 Остала средства за штављење
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G 12300
G 12900
G 15100
G 15200
G 15300
G 30100
G 30200

G 35100
G 40100
H 10100
H 15100
H 15400
H 15500

I 05100
I 05200
I 05300
I 05400
I 05450
I 05500

I 15100
I 15200
I 15300
I 15400
I 15500
I 15600
К 15100
К 20100

Средства за сјај
Средства која се користе за углачавање и појачавање сјаја површина (папира, гуме,
пластичних фолија)
Остала средства за сјај
Материјали за глазирање, емајлирање итд.
Емајл
Материјали за глазуре
Остали релевантни премази
Материјали за подове без спојева
Подови без спојева
Остали материјали за облагање подова
Материјали за гумирање - хемикалије и производи који се користе за гумирање
површина
Материјали за гумирање
Ђубрива
Ђубрива
Хидраулични флуиди
Хидраулични флуиди, хидраулична уља
Очвршћивачи
Очвршћивачи бетона
Очвршћивачи пластике
Остали очвршћивачи
Средства за импрегнацију - хемикалије и производи који се користе за заштиту од
влаге, буђи итд.
Средства за импрегнацију коже
Средства за импрегнацију папира
Средства за импрегнацију текстила
Средства за импрегнацију дрвета, средства за заштиту дрвета
Напомена: уколико је могуће, користи шифру за биоциде B 15315
Средство за импрегнацију мрежа за риболов
Напомена: уколико је могуће, користи шифру за биоциде B 15560
Остала средства за импрегнирање
Изолациони материјали - хемикалије и производи који се користе као заштита од
буке, хладноће, електрицитета, прашине итд.
Материјали за превенцију пожара
Остали термоизолациони материјали
Електроизолациони материјали
Материјали за звучну изолацију
Материјали за светлосну изолацију
Остали изолациони материјали
Средства за коагулацију (згрушавање)
Средства за коагулацију (згрушавање)
Хелатна средства - средства за стварање хелатних комплексних једињења
Средства за стварање хелатних комплексних једињења
Средства против кондензације
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К 25100 Средства против замагљивања
К 25200 Средства за уклањање кондензата
К 25300 Остала средства против кондензације
Грађевински материјали
К 35100 Цемент/бетон/малтер
К 35120 Ватростални цемент
К 35200 Пластични грађевински материјали
К 35300 Челични грађевински материјали
К 35500 Материјали за изградњу путева
К 35900 Остали грађевински материјали
Контактори (електрични)
К 40100 Контактори (електрични)
Коректори - хемикалије и производи који се наносе на површину материјала, на
пример на папир, да покрију написани текст
К 45100 Лакови за корекцију (за канцеларијске потребе)
К 45200 Лакови за корекцију (за штампарске плоче)
К 45400 Течност за брисање
К 45500 Гумица за брисање
К 45600 Остали коректори
Козметичка средства
К 52980 Остали производи за одржавање уста и зуба
Расхладна средства (осим оних која се користе за обраду метала)
К 55100 Расхладна средства
Расхладна средства која се користе при обради метала
К 60100 Уља која се користе приликом бушења метала
К 60140 Уља која се користе приликом сечења метала
Уља која се користе за фино брушење - хонинг (при изради нарочито оштрих
К 60150
сечива/ивица)
К 60160 Мазива за чишћење површине метала
К 60200 Расхладна средства за брушење метала
К 60250 Остали флуиди за уклањање метала
К 60300 Уља која се користе при глодању метала
К 60350 Остали флуиди за обликовање метала
К 60400 Уља која се користе при пробијању метала
К 60450 Остали флуиди за сечење метала
К 60500 Остали флуиди за сечење
Лабораторијске хемикалије
L 05100 Реагенси
L 05200 Индикатори (нпр. pH индикатори)
L 05250 Хранљиве подлоге
L 05300 Остале лабораторијске хемикалије
Средства за лемљење
Топитељи за лемљење - флукс средства за лемљење (хемикалије и производи који се
L 15100
користе за олакшавање спајања метала и спречавање настајања оксида на површини
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L 15200
L 15990
L 20050
L 20080
М 08100
М 10100
М 10200
М 10300
М 15100
М 15200
М 15300
М 15400
М 15500
О 15100
О 25100
О 25200
О 25300
О 25400
О 25500
О 27100
О 27200
О 27300
О 27900

О 30100
О 40100
О 40200
P 01200
P 01300
P 01400
P 01600
P 01900

за лемљење)
Метали за лемљење
Остала средства за лемљење
Фармацеутски производи
Фармацеутски производи који се користе у ветерини
Анестезије
Адитиви за боје и лакове
Адитиви за боје и лакове, на другом месту непоменути.
Напомена: пигменти се не класификују у оквиру ове шифре
Средства за скидање боја и лакова
Средства за скидање штампарских боја
Средства за скидање графита
Средства за скидање боја и лакова
Средства за површински третман металних површина
Средства за нагризање металних површина
Негалванске превлаке за металне површине (нпр. хроматизација, фофатизација)
Средства за повећавање тврдоће површине метала
Средства за уклањање и конверзију површинске корозије
Остала средства за површински третман метала
Растварачи
Растварачи
Сурфактанти (површински активна средства)
Средства за квашење
Средства за дисперговање (носачи)
Емулгатори
Анти-пенушавци и средства за смањење пене
Остала површински активна средства
Средства за површински третман папира, картона и осталих неметала
Средства за површински третман папира
Средства за нагризање у електронској индустрији
Средства за нагризање стакла
Остале хемикалије и производи за површински третман неметала
Црни угљени пигмент (настаје непотпуним сагоревањем течних и гасовитих
угљоводоника) који се користи као пунилац у производњи гуме
Црни угљени пигмент
Оксидациона средства
Средства за брунирање
Остала оксидациона средства
Подлошке и заптивци
За облагање лежајева
Заптивци (неспецифицирани)
Заптивци за моторе са унутрашњим сагоревањем
Заптивци за пумпе, машине, котлове итд.
Остали заптивци
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P 05100
P 10050
P 10100
P 10150
P 10200
P 10400
P 10450
P 10500
P 10990
P 15100
P 15200
P 15300
P 15400
P 15500
P 15900
R 03100
R 05100
R 10100
R 10130
R 10150
R 10160
R 10250
R 10330
R 10340
R 10350
R 10370
R 10400
R 10450
R 10500
R 10600
R 10700
R 10800
R 10970
R 10980
R 10990

Средства за регулисање pH вредности
Средства за регулисање pH вредности
Средства за полирање
Средства за полирање гумених материјала
Средства за полирање лакова (восак за аутомобиле)
Средства за полирање коже (укључујући средства за полирање ципела)
Средства за полирање метала
Средства за полирање намештаја
Средства за полирање пластичних материјала
Восак и остали препарати за полирање подова
Остали препарати за полирање
Регулатори процеса (регулатори синтезе)
Убрзивачи
Активатори
Успоривачи реакције
Остали инхибитори
Катализатори
Регулатори процеса
Радиоактивни материјали
Радиоактивни материјали
Редукциона средства
Редукциона средства
Средства за чишћење/прање
Средства за уклањање масноће - одмашћивачи (средства за уклањање масноће „на
хладно”, средства за уклањање воска, средства за уклањање политуре)
Средства за чишћење одвода
Основна средства за чишћење/прање (средства за прање подова и основно чишћење
укључујући и концентрате)
Шампони за прање аутомобила
Средства за прање стакла и прозора
Средства за чишћење/прање под високим притиском
Анти-инкрустатори (средства за уклањање скореле прљавштине)
Средства за уклањање каменца (соли калцијума)
Средства за машинско прање/чишћење судова
Средства за ручно прање/чишћење судова
Средства за чишћење шпорета и роштиља
Средства за уклањање флека
Средства за прање/чишћење на бази пене
Средства за прање ветробранског стакла
Детергенти за прање тепиха
Средства за прање текстила (детергенти)
Оптички избељивачи
Остала средства за прање/чишћење
Индикатори пукотина - хемикалије и производи који се користе ради индикације
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R 15100
R 20100
R 20200
R 20900
R 30200
R 30300
R 30400
R 30500
R 30600
R 30700
R 30800
R 30900
R 30910
R 30920
R 30930
R 30990

S 05150
S 05200
S 07100
S 07200
S 07900
S 10100
S 10200
S 10300
S 10400
S 10500
S 10600

S 15100
S 15200
S 25100
S 25500
S 25990
S 30100

цурења (пенетранти)
Индикатори пукотина
Инхибитори корозије метала
Материјал који се користи за антикорозивну заштиту доњих делова аутомобила
Инхибитори корозије метала
Остали антикорозивни материјали
Сировине и међупроизводи
Сировине за производњу стакла и керамике
Сировине за производњу производа од гуме
Сировине за производњу полупроводника
Сировине за производњу козметичких производа итд.
Сировине за производњу лекова
Сировине за производњу метала
Сировине за производњу пластике
Сировине за производњу папира
Сировине за производњу биоцидних производа
Сировине за производњу средстава за заштиту биља
Сировине за производњу ђубрива
Остале сировине
Средства за санацију - хемикалије и производи који се користе за уклањање течног и
осталог материјала у случају акцидентног просипања
Средства за санацију у случају изливања (просипања) нафте/уља
Остала средства за санацију
Средства за појачавање осетљивости
Средства за појачавање осетљивости на светлост која се користе при фотокопирању
Средства за појачавање осетљивости на светлост која се користе при сериграфији
Остала средства за појачавање осетљивости
Средства за писање
Мастило за писање
Рибон траке
Индиго папир
Папир за самокопирање
Маркери на бази алкохола (алкохолни фломастери)
Остали материјали за писање
Пенушавци - хемикалије или производи које поспешују/започињу процес пенушања
у смеши
Пенушавци за чврсте материјале, пластику, гуму итд.
Пенушавци за течности
Средства за испирање
Средства за испирање која се користе у машинама за прање посуђа
Средства за испирање текстила
Остала средства за испирање
Препарати за третман муљева
Препарати за третман муљева
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S 35100
S 40100
S 40200
S 40300
S 40400
S 40500
S 42100
S 42200
S 42300
S 42500
S 42600
S 42900
S 45110
S 45120
S 45150
S 45170
S 45180
S 45200
S 45250
S 45300

S 50100
S 50200
S 50900
S 60100
S 60150
S 60200
S 65100
S 70100
S 75100
S 75200
S 75400
S 80100

Абразиви - хемикалије и производи који се користе за површинску обраду
Абразиви
Средства која се користе за лакше одвајање калупа
Уља и воскови за шаловање
Средства за лакше одвајање пластичних одливака од калупа
Средства за лакше одвајање металних одливака од калупа
Средства за лакше одвајање одливака од калупа направљених од песка
Остала средства против слепљивања
Адитиви за храну и храну за животиње
Појачивачи укуса/ароме
Средства за силажу
Нутритиенти, укључујући и витамине
Заслађивачи
Боја за храну
Остали адитиви за храну и храну за животиње
Средства за подмазивање (мазива - лубриканти)
Базна уља
Мазива за кочнице
Уља за мењаче
Чврста мазива
Моторна уља
Адитиви за смањивање трења
Адитиви за средства за подмазивање
Остала мазива
Експлозиви - хемикалије и производи који имају експлозивна својства, укључујући
и пиротехничке ефекте (ватромет)
Барут
Пиротехнички производи
Остали експлозиви
Стабилизатори
Антиоксиданти (анти-озонанти)
Анти-сикативи (средства која спречавају сушење)
Остали стабилизатори
Средства за израду калупа
Средства за израду калупа
Средства за таложење прашине
Средства за таложење прашине
Средства за заваривање
Топитељи који се користе при заваривању - флукс средства (хемикалије и производи
који се користе за снижавање тачке топљења при заваривању)
Електроде
Остала помоћна средства за заваривање
Средства за стимулацију раста
Средства за стимулацију раста
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Т 10200
Т 10900
Т 20100
U 05100
U 05200
U 05300
U 05340
U 05350
U 05400
V 05100
V 10100
V 15100
V 15200
V 15400
V 15500
V 20100

Тонери
Тонери за фотокопир-машине и ласерске штампаче
Остали тонери
Средства за убрзавање сушења филма премаза - (сикативи)
Средства за сушење
Средства за пуњење
Материјали за испуњавање
Материјали који се користе за заустављање цурења
Материјали за заптивање (китови)
Средства која се примењују за заливање (пломбирање) стена - хемикалије и
производи који се користе за нпр. заливање тунела
Очвршћивачи за материјале за пуњење
Остали материјали за пуњење
Омекшивачи воде
Омекшивачи воде
Средства за пренос топлоте
Средства за пренос топлоте
Средства за промену вискозности
Средства за повећање густине (угушћивачи)
Средства за гелирање
Тиксотропна средства
Остала средства за промену вискозитета
Средства за вулканизацију
Средства за вулканизацију
Инструкција за одређивање шифре боја и лакова

Шифра категорије коришћења за боје и лакове се одређује на следећи начин:
- прво се одреди троцифрени код дат за врсту боје и лака;
- затим четврта цифра (од 1 до 4) дата за функцију;
- пета цифра (од 1 до 4 и 9) дата за употребу.
Врста боје/лака
М 051

М 052

М 054
М 055
М 056

На бази воде
На бази
испарљивих
органских
растварача
Без растварача боје и лакови који
се не разређују
Прах - боје и
лакови у праху
Очвршћивачи за

1

Функција
Биолошко/биоцидно
дејство (осим заштите од
труљења)

Употреба
1 Ентеријер

2

Превенција пожара

2 Екстеријер

3

Заштита од корозије

3 Индустријска

4

Декоративна/заштитна

4

Основна боја за бродове и
чамце
9 Остала (укључујући и боју
13

боје и лакове

за уметничка дела,
намештај, путеве и
аутомобиле)

Инструкција за одређивање шифре штампарских боја
Шифра категорије коришћења за штампарске боје се одређује на следећи начин:
- прво се одреди троцифрени код дат за врсту штампарске боје,
- затим четврта цифра (од 1 до 7) дата за врсте штампе у којима се боја примењује,
- пета цифра (од 1 до 5) дата за врсте материјала на којем се штампа.
Врста штампарске
боје
Т 151 На бази воде
Т 152

На бази органских
растварача

Т 153 Без растварача
Штампарска боја у
праху
Учвршћивачи за
Т 155
штампарске боје
Адитиви за
Т 156
штампарске боје
Т 154

Врста материјала на коме се
штампа

Врста штампе
1

Слово-слагачка штампа
(Letterpress printing)

1 Папир/картон/папирне табле

2

Рото-штампа

2 Метал

3

Флексо штампа (са
анилинским бојама)

3 Пластика

4

Офсет штампа

4 Текстил

5

Сериграфија

5 Остало

6

Штампа на текстилу

7

Остало

Инструкција за одређивање шифре за лепак
Шифра категорије коришћења за лепак се одређује на следећи начин:
- прво се одреди троцифрени код дат за врсту лепка,
- затим четврта и пета цифра (01 или 02) дата за примену лепка.

Т 101
Т 102
Т 103
Т 104
Т 105
Т 106

Врста лепка
На бази воде
На бази органских растварача
Без растварача
Лепак у праху
Цијаноакрилати
Очвршћивачи за лепак

01
02

Примена
Индустријска употреба
Широка потрошња

14

