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2015/EØS/64/02

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 
1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
aerosolbeholdere(1), særlig artikkel 5 og artikkel 10 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den tekniske utvikling og innovasjon har gjort det mulig
å bringe i omsetning et økende antall aerosolbeholdere
med en avansert teknisk utforming og egenskaper som
skiller seg fra tradisjonelle beholdere. Bestemmelsene i
direktiv 75/324/EØF er imidlertid ikke tilstrekkelige til
å sikre et høyt sikkerhetsnivå for slike ikke-tradisjonelle
aerosolbeholdere. Den individuelle utformingen av ikke-
tradisjonelle aerosolholdere kan skape sikkerhetsfarer
som ikke omfattes av sikkerhetsbestemmelsene i
nevnte direktiv, som er tilpasset de tradisjonelle
aerosolbeholdernes utforming. Produsenten må derfor
utføre en risikoanalyse som dekker alle sikkerhetsaspekter 
på en tilfredsstillende måte.

2) Ved behov må risikoanalysen ta for seg faren ved
innånding av sprayen som avgis fra aerosolbeholderen
under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår, og ta 
hensyn til dråpenes størrelse og fordeling i kombinasjon
med innholdets fysiske og kjemiske egenskaper, da
innånding av små aerosoldråper kan gi helseskadelige
virkninger for brukeren under slike bruksvilkår, selv
om aerosolbeholderen er korrekt klassifisert og merket
i henhold til bestemmelsene i europaparlaments- og
rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming
av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffblandinger(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 9.4.2008, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2011 av 20. mai 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 3.

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 1907/2006 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet ved EUT L 136 av
29.5.2007, s. 3).

3) Beskyttelsesklausulen i artikkel 10 i direktiv 75/324/
EØF er tatt i bruk av én medlemsstat. Den vedtatte
beskyttelsesklausulen er berettiget på grunn av den
risikoen for antennelighet som stoffene i aerosolbeholderen 
medfører under normale eller rimelig forutsigbare
bruksvilkår.

4) Den nåværende definisjonen av brannfarlig innhold
er ikke tilstrekkelig til å sikre et høyt sikkerhetsnivå
under alle omstendigheter. Selv om en del av innholdet
som spres av aerosolbeholdere, ikke defineres som
«brannfarlig» i henhold til kriteriene i vedlegg VI til
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og
merking av farlige stoffer(3), kan det føre til antenning
under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår
for aerosolbeholderen. Videre omhandler de nåværende
kriteriene for antennelighet bare kjemiske stoffer og
stoffblandinger og tar ikke tilstrekkelig hensyn til en
aerosolsprays særlige fysiske vilkår eller bruksvilkår.

5) For å oppnå det optimale sikkerhetsnivå og med tanke
på aerosolbeholdernes særskilte egenskaper bør de
nye kriteriene for klassifisering av aerosolbeholdernes
antennelighet også ta hensyn til farene forbundet
med spredningen av aerosolbeholdernes innhold og
aerosolbeholdernes særlige bruksvilkår i stedet for bare
selve innholdets fysiske og kjemiske egenskaper.

6) I henhold til gjeldende bestemmelser i direktiv 75/324/
EØF skal alle fylte aerosolbeholdere senkes ned i et
varmt vannbad, slik at beholdernes tetthet og bruddstyrke
kan vurderes. Varmefølsomme aerosolbeholdere kan
imidlertid ikke utsettes for denne prøvingen. Den tekniske 
utvikling har muliggjort alternative prøvingsmetoder
som sikrer samme sikkerhetsnivå når det gjelder endelig
vurdering av aerosolbeholdernes bruddstyrke og tetthet.

(3) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/121/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 850. Rettet ved EUT 
L 136 av 29.5.2007, s. 281).

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/47/EF

av 8. april 2008

om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
aerosolbeholdere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling (*)
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7) I henhold gjeldende bestemmelser i direktiv 
75/324/EØF er det mulig, etter avtale med komiteen 
omhandlet i artikkel 6, å bruke et prøvingssystem som 
gir et resultat som er likeverdig med resultatet ved 
prøving i vannbad. Denne framgangsmåten er imidlertid 
tilsynelatende svært vanskelig å gjennomføre i praksis 
og har derfor aldri vært brukt. For å gjøre det mulig for 
markedsdeltakerne å dra nytte av den tekniske utvikling 
uten at det går på bekostning av nåværende sikkerhetsnivå, 
og sikre relevant teknisk sakkunnskap er det derfor 
nødvendig at de alternative prøvingsmetodene godkjennes 
av de berørte vedkommende myndigheter utpekt av 
medlemsstatene i henhold til rådsdirektiv 94/55/EF av
21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om veitransport av farlig gods(4) og ikke av 
komiteen omhandlet i direktivets artikkel 6.

8) Det er gjort oppmerksom på sikkerhetsproblemer etter at 
det har oppstått brudd på og lekkasje fra aerosolbeholdere 
i metall når de har vært utsatt for høye temperaturer, slik 
det skjer når de ligger i biler og blir utsatt for solstråling. 
Det er derfor nødvendig å begrense høyeste fyllingsgrad 
til samme verdi for alle typer aerosolbeholdere.

9) De fleste miljøvennlige og tungt antennelige drivgassene 
er komprimerte gasser. Trykktapet mot slutten av leve-
tiden for aerosolbeholdere som har komprimert gass 
som drivgass, fører imidlertid vanligvis til en mindre 
effektiv tømming av innholdet. Bruk av komprimerte 
gasser som drivgass bør dermed oppmuntres ved å øke 
det høyeste indre trykket i aerosolbeholdere til et nivå 
som fortsatt er sikkert for forbrukeren.

10) Direktiv 75/324/EØF bør derfor endres.

11) Tiltakene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra 
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om aerosolbeholdere — 

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/89/EF (EUT L 305 av 4.11.2006, s. 4).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 75/324/EØF endres som angitt i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2009 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etter komme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammen-
lignings tabell som viser sammenhengen mellom disse
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 29. april 
2010.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 2008.

For Kommisjonen

Günter VERHEUGEN

Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 8 skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Når en aerosolbeholder inneholder brannfarlige bestanddeler som definert i nr. 1.8 i vedlegget, men
aerosolbeholderen ikke anses som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9 i
vedlegget, skal mengden brannfarlig materiale i aerosolbeholderen merkes på etiketten med følgende tekst, som
skal være lett synlig og lett å lese og ikke kunne fjernes: ”X prosent (masse) av innholdet er brannfarlig.”»

2) Artikkel 9a oppheves.

3) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.8 skal lyde:

«1.8. Brannfarlig innhold

Innholdet i aerosoler skal anses som brannfarlig dersom det inneholder en bestanddel som er klassifisert 
som brannfarlig:

a) Med brannfarlig væske menes en væske som har et flammepunkt på høyst 93 °C.

b) Med brannfarlig fast stoff menes et fast stoff eller en blanding som er lett brennbar, eller som kan
forårsake eller bidra til brann som følge av friksjon. Lett brennbare faste stoffer er stoffer eller
blandinger i pulverform, granulert form eller kremform som er farlige dersom de lett kan antennes
ved kortvarig kontakt med en tennkilde, f.eks. en brennende fyrstikk, og der flammene sprer seg
raskt.

c) Med brannfarlig gass menes en gass eller gassblanding med et antennelighetsområde i luft ved 20 °C 
og et standardtrykk på 1,013 bar.

Denne definisjonen omfatter ikke pyrofore, selvopphetende eller vannreaktive stoffer og stoffblandinger, 
som aldri må inngå som bestanddel i en aerosol.»

b) Nytt nr. 1.9 skal lyde:

«1.9. Brannfarlige aerosoler

I dette direktiv anses en aerosol som «ikke-brannfarlig», «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» på 
grunnlag av den kjemiske forbrenningsvarmen og masseinnholdet av brannfarlige bestanddeler, som 
følger:

a) Aerosolen klassifiseres som «ekstremt brannfarlig» dersom den inneholder minst 85 % brannfarlige
bestanddeler og den kjemiske forbrenningsvarmen er minst 30 kJ/g.

b) Aerosolen klassifiseres som «ikke-brannfarlig» dersom den inneholder høyst 1 % brannfarlige
bestanddeler og den kjemiske forbrenningsvarmen er mindre enn 20 kJ/g.

c) Alle andre aerosoler skal gjennomgå framgangsmåtene nedenfor for klassifisering av brannfarlighet
eller klassifiseres som «ekstremt brannfarlige». Tennavstandsprøvingen, lukket rom-prøvingen og
skumbrannfareprøvingen skal oppfylle kravene i nr. 6.3.
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1.9.1. Brannfarlige sprayaerosoler

	 For	 sprayaerosoler	 skal	klassifiseringen	 ta	hensyn	 til	den	kjemiske	 forbrenningsvarmen	og	bygge	på	
resultatene	av	tennavstandsprøven,	som	følger:

a)	 Dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	er	mindre	enn	20	kJ/g:

i)	 Aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	dersom	den	antennes	på	en	avstand	som	er	minst	
15	cm,	men	mindre	enn	75	cm.

ii)	 Aerosolen	klassifiseres	som	«ekstremt	brannfarlig»	dersom	den	antennes	på	en	avstand	på	
75	cm	eller	mer.

iii)	 Dersom	aerosolen	ikke	antennes	i	tennavstandsprøven,	skal	lukket	rom-prøven	utføres,	og	i	
så	fall	skal	aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	dersom	tidsekvivalenten	er	høyst	300	
s/m3	eller	deflagrasjonstettheten	er	høyst	300	g/m3.	Aerosolen	skal	ellers	klassifiseres	som	
«ikke-brannfarlig».

b)	 Dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	er	minst	20	kJ/g,	klassifiseres	aerosolen	som	«ekstremt	
brannfarlig»	 dersom	 den	 antennes	 på	 en	 avstand	 på	 75	 cm	 eller	 mer.	 Aerosolen	 skal	 ellers	
klassifiseres	som	«brannfarlig».

1.9.2.	 Brannfarlige	skumaerosoler

	 For	skumaerosoler	skal	klassifiseringen	bygge	på	resultatene	av	skumantennelighetsprøven.

a)	 Aerosolproduktet	skal	klassifiseres	som	«ekstremt	brannfarlig»	dersom:

i)	 flammehøyden	er	minst	20	cm	og	flammens	varighet	er	minst	2	sekunder,

eller

ii)	 flammehøyden	er	minst	4	cm	og	flammens	varighet	er	minst	7	sekunder.

b)	 Et	 aerosolprodukt	 som	 ikke	 oppfyller	 kriteriene	 i	 bokstav	 a),	 klassifiseres	 som	 «brannfarlig»	
dersom	flammehøyden	er	minst	4	cm	og	flammens	varighet	er	minst	2	sekunder.»

c)	 Nytt	nr.	1.10	skal	lyde:

«1.10.	Kjemisk	forbrenningsvarme

	 Den	kjemiske	forbrenningsvarmen	ΔHc	bestemmes	enten	ved

a)	 anerkjente	tekniske	regler	beskrevet	i	f.eks.	standarder	som	ASTM	D	240,	ISO	13943	86.1	til	86.3	
og	NFPA	30B,	eller	som	omhandlet	i	anerkjent	vitenskapelig	litteratur,

  eller

b)	 ved	hjelp	av	følgende	beregningsmetode:

	 Den	kjemiske	forbrenningsvarmen	(ΔHc)	i	kilojoule	per	gram	(kJ/g)	kan	beregnes	som	produktet	av	
den	 teoretiske	forbrenningsvarmen	(ΔHcomb)	og	en	forbrenningseffektivitet,	vanligvis	under	1,0	(en	
typisk	forbrenningseffektivitet	er	0,95	eller	95	%).

	 For	 en	 sammensatt	 aerosolblanding	 er	 den	kjemiske	 forbrenningsvarmen	 summen	av	den	vektede	
forbrenningsvarmen	for	de	enkelte	bestanddelene,	som	følger:
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 der

ΔHc  = produktets	kjemiske	forbrenningsvarme	(kJ/g)

wi%		 =	 massefraksjonen	for	bestanddelen	«i»	i	produktet

ΔHc(i)	 =	 spesifikk	forbrenningsvarme	(kJ/g)	for	bestanddelen	«i»	i	produktet

	 Den	som	har	ansvar	 for	å	markedsføre	aerosolbeholderen,	må	beskrive	metoden	som	brukes	 for	å	
bestemme	den	kjemiske	forbrenningsvarmen,	i	et	dokument	som	skal	være	lett	tilgjengelig	på	et	av	
de	offisielle	fellesskapsspråkene	på	adressen	som	angis	på	etiketten	i	samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	
bokstav	a),	dersom	den	kjemiske	forbrenningsvarmen	brukes	som	parameter	for	å	vurdere	aerosolenes	
antennelighet	i	henhold	til	bestemmelsene	i	dette	direktiv.»

d)	 Ny	bestemmelse	innsettes	etter	nr.	2	«Alminnelige	bestemmelser»	og	før	nr.	2.1:

	 «Uten	at	dette	berører	de	særskilte	bestemmelsene	i	vedlegget	med	hensyn	til	kravene	knyttet	til	antennelighet	
og	trykkfare,	er	den	som	har	ansvar	for	å	markedsføre	aerosolbeholdere,	pålagt	å	analysere	farene	for	å	finne	
ut	hvilke	av	disse	som	gjelder	vedkommendes	aerosolbeholdere.	Ved	behov	skal	denne	analysen	omfatte	en	
vurdering	av	risikoene	som	følger	av	innånding	av	sprayen	som	avgis	fra	aerosolbeholderen	under	normale	
og	 rimelig	 forutsigbare	 bruksvilkår,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 dråpenes	 størrelse	 og	 fordeling	 i	 kombinasjon	
med	 innholdets	 fysiske	 og	 kjemiske	 egenskaper.	 Personen	 må	 deretter	 utforme,	 konstruere	 og	 prøve	
aerosolbeholderen	og	ved	behov	utarbeide	særlige	anvisninger	for	bruk	med	utgangspunkt	i	analysen.»

e)	 Nr.	2.2	bokstav	b)	skal	lyde:

«b)	 dersom	aerosolen	klassifiseres	 som	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»	 i	henhold	 til	kriteriene	 i	 
nr.	1.9:

–	 flammesymbolet,	i	samsvar	med	modellen	i	vedlegg	II	til	direktiv	67/548/EØF,

–	 angivelsen	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»,	avhengig	av	klassifiseringen	av	aerosolen	som	
«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig».»

f)	 Nr.	2.3	bokstav	a)	og	b)	skal	lyde:

«a)	 Uansett	 innhold,	 alle	 ytterlige	 forholdsregler	 som	 varsler	 forbrukerne	 om	 de	 særskilte	 farene	 ved	
produktet.	Dersom	aerosolbeholderen	ledsages	av	en	egen	bruksanvisning,	må	denne	også	inneholde	slike	
forholdsregler.

b)	 Dersom	aerosolen	klassifiseres	som	«brannfarlig»	eller	«ekstremt	brannfarlig»	i	henhold	til	kriteriene	i	nr.	
1.9,	følgende	advarsler:

–	 sikkerhetssetningene	S2	og	S16	fastsatt	i	vedlegg	IV	til	direktiv	67/548/EØF,

–	 «Må	ikke	sprayes	mot	åpen	flamme	eller	glødende	materiale».»

g)	 Nytt	nr.	2.4	skal	lyde:

«2.4.	 Væskefasens	volum

	 Væskefasens	volum	ved	50	°C	skal	ikke	overstige	90	%	av	nettovolumet.»

h)	 Nr.	3.1.2	skal	lyde:

«3.1.2.	 Fylling

	 Ved	50	°C	skal	trykket	i	aerosolbeholderen	ikke	overstige	12	bar.

	 Dersom	aerosolen	ikke	inneholder	en	gass	eller	en	gassblanding	med	et	antennelighetsområde	i	luft	
ved	20	°C	og	et	standardtrykk	på	1,013	bar,	skal	imidlertid	det	høyest	tillatte	trykket	ved	50	°C	være	
13,2	bar.»

i)	 Nr.	3.1.3,	4.1.5	og	4.2.4	oppheves.
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j)	 Nr.	6.1.4	skal	lyde:

«6.1.4.	 Sluttkontroll	av	fylte	aerosolbeholdere

6.1.4.1.	 Aerosolbeholdere	skal	gjennomgå	en	av	følgende	prøvingsmetoder	for	sluttkontroll:

a)	 Prøving	i	varmt	vannbad

	 Hver	fylte	aerosolbeholder	skal	nedsenkes	i	et	varmt	vannbad.

i)	 Temperaturen	på	vannet	og	prøvingens	varighet	skal	være	slik	at	det	indre	trykket	i	beholderen	
når	det	trykket	som	innholdet	utøver	ved	en	jevn	temperatur	på	50	°C.

ii)	 Enhver	aerosolbeholder	som	viser	tegn	på	varig	deformasjon	eller	lekkasje,	skal	forkastes.

b)	 Varmeprøving

	 Andre	metoder	for	oppvarming	av	aerosolbeholdernes	 innhold	kan	brukes	dersom	de	sikrer	at	
trykket	og	temperaturen	i	hver	fylte	aerosolbeholder	når	de	verdiene	som	kreves	for	prøvingen	i	
varmt	vannbad,	og	deformasjoner	og	lekkasjer	kan	oppdages	med	samme	nøyaktighet	som	ved	
prøving	i	varmt	vannbad.

c)	 Kaldprøving

	 Kaldprøving	kan	brukes	som	alternativ	metode	dersom	den	er	i	samsvar	med	bestemmelsene	for	
alternativet	for	prøving	med	varmt	vannbad	for	aerosolbeholdere	angitt	i	nr.	6.2.4.3.2.2	i	vedlegg	
A	til	direktiv	94/55/EF.

6.1.4.2.	 For	aerosolbeholdere	med	innhold	som	gjennomgår	en	fysisk	eller	kjemisk	forvandling	som	endrer	
trykkegenskapene	etter	påfylling	og	før	første	bruk,	bør	metodene	for	kaldprøving	benyttes	i	samsvar	
med	nr.	6.1.4.1	bokstav	c).

6.1.4.3.	 For	prøvingsmetoder	i	henhold	til	nr.	6.1.4.1	bokstav	b)	og	c)	gjelder	følgende:

a)	 Prøvingsmetoden	må	være	godkjent	av	en	vedkommende	myndighet.

b)	 Personen	 som	 har	 ansvar	 for	 å	 markedsføre	 aerosolbeholderne,	 må	 sende	 inn	 en	 søknad	 om	
godkjenning	 til	 en	 vedkommende	 myndighet.	 Søknaden	 må	 ledsages	 av	 tekniske	 data	 som	
beskriver	metoden.

c)	 Den	som	har	ansvar	for	å	markedsføre	aerosolbeholderne,	må	med	henblikk	på	tilsyn	oppbevare	
godkjenningen	 fra	 vedkommende	myndighet,	 de	 tekniske	dataene	 som	beskriver	metoden,	 og	
eventuelle	 kontrollrapporter	 på	 adressen	 som	 angis	 på	 etiketten	 i	 henhold	 til	 artikkel	 8	 nr.	 1	
bokstav	a).

d)	 De	 tekniske	 dataene	må	 være	 utarbeidet	 på	 et	 av	 de	 offisielle	 fellesskapsspråkene	 eller	 være	
tilgjengelig	i	form	av	en	bekreftet	kopi.

e)	 Med	 «vedkommende	 myndighet»	 menes	 den	 myndighet	 som	 er	 utpekt	 i	 hver	 medlemsstat	 i	
henhold	til	direktiv	94/55/EF.»

k)	 Nytt	nr.	6.3	skal	lyde:

«6.3.	 Prøving	av	aerosolers	antennelighet

6.3.1.	 Tennavstandsprøving	for	sprayaerosoler

6.3.1.1.	 Innledning

6.3.1.1.1.	 Denne	 prøvingsstandarden	 beskriver	 metoden	 for	 å	 bestemme	 tennavstanden	 for	 en	
sprayaerosolbeholder	med	henblikk	på	å	vurdere	flammerisikoen	forbundet	med	denne.	Aerosolen	
sprayes	mot	en	tennkilde	i	intervaller	på	15	cm	for	å	observere	om	sprayen	antennes	og	fortsetter	
å	brenne.	Flammen	må	være	stabil	i	minst	5	sekunder	for	at	antenning	og	vedvarende	forbrenning	
skal	anses	å	foreligge.	Tennkilden	defineres	som	en	gassbrenner	med	en	blå,	ikke-lysende	flamme	
med	en	høyde	på	4–5	cm.
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6.3.1.1.2.	 Denne	 prøvingen	 brukes	 på	 aerosolprodukter	 med	 en	 rekkevidde	 på	 15	 cm	 eller	 mer.	
Aerosolprodukter	med	en	rekkevidde	på	under	15	cm,	f.eks.	produkter	som	avgis	i	form	av	skum,	
gel	 og	 krem,	 eller	 som	 er	 utstyrt	 med	 en	 doseringsventil,	 omfattes	 ikke	 av	 denne	 prøvingen.	
Aerosolprodukter	som	avgir	skum,	gel	eller	krem,	skal	prøves	i	samsvar	med	skumbrannfareprøven.

6.3.1.2.	 Apparatur	og	materiale

6.3.1.2.1.	 Følgende	apparatur	kreves:

Vannbad	med	en	jevn	temperatur	på	20	°C	 med	nøyaktighet	på	±	1	°C

Kalibrert	laboratorievekt	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,1	g

Kronometer	(stoppeklokke)	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,2	s

Målelinjal,	stativ	og	klemme	 inndelt	i	cm

Gassbrenner	med	stativ	og	klemme	

Termometer	 med	en	nøyaktighet	på	±	1	℃

Hygrometer	 med	en	nøyaktighet	på	±	5	%

Trykkmåler	 med	en	nøyaktighet	på	±	0,1	bar

6.3.1.3.	 Framgangsmåte

6.3.1.3.1.	 Allmenne	krav

6.3.1.3.1.1.	 Før	prøvingen	skal	hver	aerosolbeholder	kondisjoneres	og	deretter	klargjøres	ved	at	den	tømmes	i	
ca.	1	sekund.	Formålet	med	dette	er	å	fjerne	fremmedstoffer	fra	stigerøret.

6.3.1.3.1.2.	 Følg	bruksanvisningen	nøye.	Kontroller	særlig	om	beholderen	skal	brukes	stående	eller	opp	ned.	
Hvis	beholderen	skal	ristes,	skal	dette	skje	rett	før	prøvingen.

6.3.1.3.1.3.	 Prøvingen	skal	utføres	i	trekkfrie	omgivelser	som	kan	ventileres.	Temperaturen	skal	reguleres	til	
20 °C	±	5	°C,	og	den	relative	luftfuktigheten	skal	være	30–80	%.

6.3.1.3.1.4.	 Hver	aerosolbeholder	skal	prøves

a)	 i	 samsvar	med	 den	 fullstendige	 framgangsmåten	 når	 den	 er	 full,	 med	 gassbrenneren	 i	 en	
avstand	på	15–90	cm	fra	aerosolbeholderens	munnstykke,

b)	 med	én	prøving	når	den	rommer	10–12	%	av	angitt	innhold	(masseprosent),	enten	i	en	avstand	
på	15	cm	fra	munnstykket	dersom	sprayen	fra	den	fulle	beholderen	ikke	ble	antent	i	det	hele	
tatt,	eller	i	tennavstand	fra	den	fulle	beholderen	pluss	15	cm.

6.3.1.3.1.5.	 Under	prøvingen	skal	beholderen	plasseres	i	den	posisjonen	som	angis	i	anvisningene	på	etiketten.	
Tennkilden	skal	plasseres	tilsvarende.

6.3.1.3.1.6.	 Følgende	framgangsmåte	krever	at	sprayen	testes	i	intervaller	på	15	cm	mellom	brennerflammen	
og	 aerosolbeholderens	munnstykke	 innenfor	 et	 område	 på	 15–90	 cm.	 Det	 er	 mest	 effektivt	 å	
begynne	med	en	avstand	på	60	cm	mellom	brennerflammen	og	munnstykket.	Avstanden	mellom	
brennerflammen	 og	 aerosolbeholderens	 munnstykke	 skal	 økes	 med	 15	 cm	 dersom	 sprayen	
antennes	ved	en	avstand	på	60	cm.	Avstanden	skal	 reduseres	med	15	cm	dersom	sprayen	 ikke	
antennes	ved	en	avstand	på	60	cm	mellom	brennerflammen	og	munnstykket.	Formålet	med	denne	
framgangsmåten	er	å	fastslå	den	maksimale	avstanden	mellom	munnstykket	og	brennerflammen	
som	fører	til	vedvarende	forbrenning	av	sprayen,	eller	å	fastslå	at	produktet	ikke	antennes	ved	en	
avstand	på	15	cm	mellom	brennerflamme	og	munnstykke.
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6.3.1.3.2.	 Framgangsmåte	ved	prøving

a)	 Minst	 tre	 fulle	 aerosolbeholdere	 skal	 kondisjoneres	 til	 20	 °C	±	 1	 °C	med	minst	 95	%	 av	
beholderen	 nedsenket	 i	 vannet	 i	 minst	 30	 minutter	 før	 hver	 prøving	 (dersom	 beholderen	
senkes	helt	ned,	er	30	minutters	kondisjonering	tilstrekkelig).

b)	 De	 allmenne	 kravene	 skal	 følges.	 Registrer	 temperaturen	 og	 den	 relative	 fuktigheten	 i	
omgivelsene.

c)	 Vei	en	aerosolbeholder	og	noter	massen.

d)	 Bestem	det	 indre	 trykket	og	 innledende	utløpshastighet	ved	20	°C	±	1	°C	(for	å	eliminere	
defekte	eller	bare	delvis	fylte	aerosolbeholdere).

e)	 Still	gassbrenneren	på	en	flat,	vannrett	flate,	eller	fest	den	til	et	stativ	med	en	klemme.

f)	 Tenn	gassbrenneren.	Flammen	skal	være	ikke-lysende	og	ca.	4–5	cm	høy.

g)	 Sett	munnstykkets	åpning	 i	 rett	avstand	 fra	flammen.	Aerosolbeholderen	skal	prøves	 i	den	
posisjonen	den	er	beregnet	å	brukes	i,	dvs.	stående	eller	opp	ned.

h)	 Påse	at	munnstykkets	åpning	og	brennerflammen	er	i	samme	høyde,	og	at	åpningen	er	rettet	
mot	og	på	nivå	med	flammen	(se	figur	6.3.1.1).	Sprayen	skal	avgis	gjennom	øvre	halvdel	av	
flammen.

Figur 6.3.1.1

i)	 Følg	de	allmenne	kravene	med	hensyn	til	risting	av	beholderen.

j)	 Aktiver	ventilen	på	aerosolbeholderen	og	avgi	innhold	i	5	sekunder,	med	mindre	produktet	
antennes.	Dersom	produktet	antennes,	fortsettes	avgivelsen	av	innholdet.	Ta	tiden	på	flammen	
i 5 sekunder fra produktet antennes.

k)	 Noter	tennresultatene	for	avstanden	mellom	gassbrenneren	og	aerosolbeholderen	i	tabellen.

l)	 Dersom	produktet	ikke	antennes	i	trinn	j),	skal	aerosolbeholderen	prøves	i	en	annen	posisjon,	
f.eks.	opp	ned	dersom	produktet	er	beregnet	å	brukes	stående,	for	å	kontrollere	om	produktet	
antennes.

m)	 Gjenta	 trinn	g)–l)	 to	ganger	 til	 (i	 alt	 tre	ganger)	 for	 samme	beholder	med	 samme	avstand	
mellom	gassbrenneren	og	aerosolbeholderens	munnstykke.

n)	 Gjenta	 framgangsmåten	 med	 ytterligere	 to	 aerosolbeholdere	 av	 samme	 produkt	 og	 med	
samme	avstand	mellom	gassbrenner	og	munnstykke.

o)	 Gjenta	trinn	g)–n)	med	en	avstand	på	15–90	cm	mellom	aerosolbeholderens	munnstykke	og	
brennerflammen	avhengig	av	resultatet	av	hver	prøving	(se	også	6.3.1.3.1.4	og	6.3.1.3.1.5).

p)	 Dersom	antenning	 ikke	 skjer	ved	 en	 avstand	på	15	 cm,	 er	 framgangsmåten	 fullført	 for	de	
beholderne	 som	 var	 fulle	 fra	 begynnelsen	 av.	 Framgangsmåten	 er	 også	 fullført	 dersom	
antenning	 skjer	 og	 brenning	 vedvarer	 ved	 en	 avstand	 på	 90	 cm.	 Dersom	 antenning	 ikke	
skjer	 ved	 en	 avstand	 på	 15	 cm,	 skal	 dette	 registreres.	 Den	maksimale	 avstanden	mellom	
brennerflammen	og	aerosolbeholderens	munnstykke	da	antenning	skjedde	og	det	fortsatte	å	
brenne,	noteres	i	alle	andre	tilfeller	som	«tennavstand».
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q)	 Det	 skal	 også	 utføres	 en	 prøving	 på	 tre	 beholdere	med	 10–12	%	 av	 angitt	 innhold.	Disse	
beholderne	 skal	 prøves	 med	 en	 avstand	 mellom	 aerosolbeholderens	 munnstykke	 og	
brennerflammen	som	tilsvarer	en	«tennavstand	fra	den	fulle	beholderen	pluss	15	cm».

r)	 Tøm	innholdet	i	en	aerosolbeholder	i	omganger	på	høyst	30	sekunder	til	10–12	%	av	angitt	
innhold	 (i	masseprosent)	 gjenstår.	Vent	minst	 300	 sekunder	mellom	 hver	 omgang.	 I	 disse	
pausene	skal	beholderne	plasseres	i	vannbad	for	kondisjonering.

s)	 Gjenta	trinn	g)–n)	for	aerosolbeholdere	med	10–12	%	av	angitt	innhold,	men	utelat	trinn	l)	og	
m).	Denne	prøvingen	skal	gjøres	bare	med	aerosolbeholderen	i	samme	posisjon,	f.eks.	stående	
eller	opp	ned,	som	framkalte	antenning	med	full	beholder.

t)	 Registrer	alle	resultatene	i	tabell	6.3.1.1	som	vist	nedenfor.

6.3.1.3.2.1.	 Utfør	 alle	 forsøk	 i	 et	 avtrekksskap	 i	 et	 rom	 som	 kan	 ventileres	 ordentlig.	 Avtrekksskapet	
og	 rommet	 kan	 ventileres	 i	 minst	 tre	 minutter	 etter	 hver	 prøving.	 Iverksett	 alle	 nødvendige	
sikkerhetsforholdsregler	for	å	unngå	innånding	av	forbrenningsprodukter.

6.3.1.3.2.2.	 Beholderne	med	10–12	%	av	angitt	innhold	skal	prøves	bare	én	gang.	I	resultattabellene	er	det	bare	
nødvendig	å	angi	ett	resultat	per	beholder.

6.3.1.3.2.3.	 Når	prøvingen	i	den	posisjonen	som	beholderen	er	beregnet	å	brukes	i,	gir	et	negativt	resultat,	skal	
prøvingen	gjentas	med	beholderen	i	den	posisjonen	som	med	størst	sannsynlighet	vil	gi	et	positivt	
resultat.

6.3.1.4.	 Metode	for	vurdering	av	resultatene

6.3.1.4.1.	 Alle	resultatene	skal	registreres.	Tabell	6.3.1.1	nedenfor	viser	en	modell	for	den	resultattabellen	
som	skal	brukes.

Tabell 6.3.1.1

Dato Temperatur	…	°C
Relativ	luftfuktighet	…	%

Produktnavn

Nettovolum Beholder	1 Beholder	2 Beholder	3

Opprinnelig	fyllingsgrad % % %

Avstand	fra	beholder Prøving 1 2 3 1 2 3 1 2 3

15	cm Antenning?
J	eller	N

30	cm Antenning?
J	eller	N

45	cm Antenning?
J	eller	N

60	cm Antenning?
J	eller	N

75	cm Antenning?
J	eller	N

90	cm Antenning?
J	eller	N

Merknader,	herunder	
beholderens	posisjon
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6.3.2. Lukket rom-prøve

6.3.2.1. Innledning

Denne prøvingsstandarden beskriver metoden for å vurdere antenneligheten til produkter som 
avgis fra aerosolbeholdere, som følge av deres tilbøyelighet til å antennes i et lukket rom. 
Innholdet i en aerosolbeholder sprayes inn i en sylindrisk prøvebeholder med et brennende lys. 
Dersom antenning observeres, noteres tiden som har gått, og avgitt mengde.

6.3.2.2.  Apparatur og materiale

6.3.2.2.1. Følgende apparatur kreves:

Kronometer (stoppeklokke) med en nøyaktighet på ± 0,2 s

Vannbad med en jevn temperatur på 20 °C med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Kalibrert laboratorievekt med en nøyaktighet på ± 0,1 g

Termometer med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Hygrometer med en nøyaktighet på ± 5 %

Trykkmåler med en nøyaktighet på ± 0,1 bar

Sylindrisk prøvebeholder som nærmere angitt nedenfor

6.3.2.2.2. Klargjøring av prøvingsapparatur

6.3.2.2.2.1. En sylindrisk beholder med et volum på ca. 200 dm3, en diameter på ca. 600 mm og en lengde på 
ca. 720 mm, som er åpen i den ene enden, skal modifiseres som følger:

a) Et lukkesystem med hengslet lokk skal monteres i beholderens åpne ende.

b) Alternativt kan plastfolie med en tykkelse på 0,01–0,02 mm brukes som lukkesystem. Dersom 
prøvingen utføres med plastfolie, må denne brukes som følger: Spenn folien over beholderens 
åpne ende og hold den på plass med et elastisk bånd. Båndet skal være så sterkt at det, når det 
er plassert rundt den liggende beholderen, forlenges med bare 25 mm når en masse på 0,45 kg 
festes ved båndets laveste punkt. Skjær et 25 mm snitt i folien, og start 50 mm fra kanten på
beholderen. Kontroller at folien er stram.

c) I den andre enden av beholderen bores et hull med en diameter på 50 mm i en avstand på 100 
mm fra kanten, slik at denne åpningen er øverst når beholderen ligger og er klar til prøvingen 
(figur 6.3.2.1).

Figur 6.3.2.1
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d) Sett et 100 mm høyt stearinlys med en diameter på 20–40 mm på et metallstativ på 200 × 200 
mm. Lyset skal byttes ut når det er mindre enn 80 mm høyt. Lysets flamme beskyttes mot 
sprayen av en deflektor som er 150 mm bred og 200 mm høy. Dette omfatter den skrå delen av
deflektoren, som begynner 150 mm fra den nederste kanten og har en helningsvinkel på 45° 
(figur 6.3.2.2).

Figur 6.3.2.2

e) Plasser lyset på metallstativet i midten av beholderen (figur 6.3.2.3).

Figur 6.3.2.3

f) Legg beholderen på gulvet eller et stativ på et sted der temperaturen ligger mellom 15 °C og
25 °C. Produktet som skal prøves, sprayes inn i beholderen på ca. 200 dm3, der tennkilden
befinner seg.

6.3.2.2.2.2. Vanligvis avgis produktet fra aerosolbeholderen i en vinkel på 90° i forhold til beholderens vertikale 
akse. Oppstillingen og framgangsmåten beskrevet over gjelder denne typen aerosolprodukter. For 
aerosolbeholdere som fungerer annerledes (f.eks. aerosolbeholdere med vertikal spredning), er det 
nødvendig å registrere endringer i utstyr og framgangsmåter i samsvar med god laboratoriepraksis, 
f.eks. ISO/IEC 17025:1999 (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse).

6.3.2.3.  Framgangsmåte

6.3.2.3.1.  Allmenne krav

6.3.2.3.1.1. Før prøvingen skal hver aerosolbeholder kondisjoneres og deretter klargjøres ved at den tømmes i 
ca. 1 sekund. Formålet med dette er å fjerne fremmedstoffer fra stigerøret.

6.3.2.3.1.2. Følg bruksanvisningen nøye. Kontroller særlig om beholderen skal brukes stående eller opp ned. 
Dersom beholderen skal ristes, skal dette skje rett før prøvingen.
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6.3.2.3.1.3. Prøvingene skal utføres i trekkfrie omgivelser som kan ventileres. Temperaturen skal reguleres til 
20 °C ± 5 °C, og den relative luftfuktigheten skal være 30–80 %.

6.3.2.3.2. Framgangsmåte ved prøving

a) Minst tre fulle aerosolbeholdere skal kondisjoneres til 20 °C ± 1 °C i et vannbad med minst
95 % av beholderen nedsenket i vannet i minst 30 minutter (dersom beholderen senkes helt
ned, er 30 minutters kondisjonering tilstrekkelig).

b) Mål eller beregn den sylindriske beholderens faktiske volum i dm3.

c) De allmenne kravene skal følges. Registrer temperaturen og den relative fuktigheten i
omgivelsene.

d) Bestem det indre trykket og innledende utløpshastighet ved 20 °C ± 1 °C (for å eliminere
defekte eller bare delvis fylte aerosolbeholdere).

e) Vei en aerosolbeholder og noter massen.

f) Tenn lyset og lukk beholderen (lokk eller plastfolie).

g) Plasser åpningen på aerosolbeholderens munnstykke 35 mm eller nærmere dersom det er
et produkt med bred spredning, fra midten av hullet i den sylindriske beholderen. Start
kronometeret (stoppeklokken) og rett sprayen, i samsvar med bruksanvisningen for produktet, 
mot midten av den motstående enden (lokk eller plastfolie). Aerosolbeholderen skal prøves i
den posisjonen den er beregnet å brukes i, dvs. stående eller opp ned.

h) Spray til produktet antennes. Stopp kronometeret og noter hvor lang tid det tok. Vei
aerosolbeholderen en gang til og noter massen.

i) Ventiler og rengjør den sylindriske beholderen og fjern alle rester som kan komme til å
påvirke etterfølgende prøvinger. La den sylindriske beholderen kjøle seg ned om nødvendig.

j) Gjenta trinn d)–i) med ytterligere to aerosolbeholdere av samme produkt (tre i alt, men merk
at hver beholder skal prøves bare én gang).

6.3.2.4. Metode for vurdering av resultatene

6.3.2.4.1. Det skal utarbeides en prøvingsrapport med følgende opplysninger:

a) Navnet på produktet og dets referanser.

b) Aerosolbeholderens indre trykk og tømmingshastighet.

c) Temperatur og relativ fuktighet i rommet.

d) Tømmingstid (i sekunder) som ved hver prøving er nødvendig for å oppnå antenning. (Dersom 
produktet ikke antennes, oppgis dette.)

e) Masse av produktet som sprayes ved hver prøving (i gram).

f) Den sylindriske beholderens faktiske volum (i dm3).

6.3.2.4.2. Tidsekvivalenten (teq) som er nødvendig for å oppnå antenning i 1 kubikkmeter, kan beregnes som 
følger:

teq = 
1000 × tømmingstid (s)

Den sylindriske beholderens faktiske volum (dm3)
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6.3.2.4.3. Deflagrasjonstettheten (Ddef) som er nødvendig for å oppnå antenning under prøvingen, kan 
beregnes som følger:

Ddef = 
1000 × mengde avgitt produkt (g)

Den sylindriske beholderens faktiske volum (dm3)

6.3.3. Antennelighetsprøving for skumaerosoler

6.3.3.1. Innledning

6.3.3.1.1. Denne prøvingsstandarden beskriver metoden for å vurdere antenneligheten for produkter som 
avgir aerosol i form av skum, gel eller krem. En aerosol som avgir skum, gel eller krem, sprayes (ca. 
5 g) på et urglass, og en tennkilde (stearinlys, vokslys, fyrstikk eller lighter) plasseres på bunnen 
av urglasset slik at man kan observere om skummet, gelen eller kremen antennes og fortsetter å 
brenne. Antenning defineres som en stabil flamme som opprettholdes i minst 2 sekunder, og som 
er minst 4 cm høy.

6.3.3.2. Apparatur og materiale

6.3.3.2.1. Følgende apparatur kreves:

Målelinjal, stativ og klemme inndelt i cm

Brannsikkert urglass med ca. 150 mm diameter 

Kronometer (stoppeklokke) med en nøyaktighet på ± 0,2 s

Stearinlys, vokslys, fyrstikk eller lighter 

Kalibrert laboratorievekt med en nøyaktighet på ± 0,1 g

Vannbad med en jevn temperatur på 20 °C med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Termometer med en nøyaktighet på ± 1 ℃

Hygrometer med en nøyaktighet på ± 5 %

Trykkmåler med en nøyaktighet på ± 0,1 bar

6.3.3.2.2. Urglasset plasseres på en ildfast overflate i et trekkfritt område som kan ventileres etter hver 
prøving. Målelinjalen plasseres rett bak urglasset og festes i loddrett posisjon ved hjelp av et stativ 
og en klemme.

6.3.3.2.3. Linjalen plasseres slik at den nederste enden er på nivå med urglassets bunn i et vannrett plan.

6.3.3.3. Framgangsmåte

6.3.3.3.1. Allmenne krav

6.3.3.3.1.1. Før prøvingen skal hver aerosolbeholder kondisjoneres og deretter klargjøres ved at den tømmes i 
ca. 1 sekund. Formålet med dette er å fjerne fremmedstoffer fra stigerøret.

6.3.3.3.1.2. Følg bruksanvisningen nøye. Kontroller særlig om beholderen skal brukes stående eller opp ned. 
Dersom beholderen skal ristes, skal dette skje rett før prøvingen.

6.3.3.3.1.3. Prøvingene skal utføres i trekkfrie omgivelser som kan ventileres. Temperaturen skal reguleres til 
20 °C ± 5 °C, og den relative luftfuktigheten skal være 30–80 %.

6.3.3.3.2. Framgangsmåte ved prøving

a) Minst fire fulle aerosolbeholdere skal kondisjoneres til 20 °C ± 1 °C med minst 95 % av
beholderen nedsenket i vannet i minst 30 minutter før hver prøving (dersom beholderen
senkes helt ned, er 30 minutters kondisjonering tilstrekkelig).
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b) De allmenne kravene skal følges. Registrer temperaturen og den relative fuktigheten i
omgivelsene.

c) Bestem det indre trykket ved 20℃ ± 1 °C (for å eliminere defekte eller bare delvis fylte
aerosolbeholdere).

d) Mål tømmings- eller strømningshastigheten for aerosolproduktet som skal undersøkes, slik at 
mengden avgitt produkt kan måles mer nøyaktig.

e) Vei en aerosolbeholder og noter massen.

f) På grunnlag av den målte tømmings- eller strømningshastigheten og i samsvar med
produsentens bruksanvisning avgis ca. 5 g av produktet midt på det rene urglasset i en haug
som ikke er høyere enn 25 mm.

g) Innen 5 sekunder etter at avgivelsen er fullført, føres tennkilden mot nederkanten av prøven,
og samtidig startes kronometeret (stoppeklokken). Om nødvendig fjernes tennkilden fra
kanten av prøven etter ca. 2 sekunder, slik at det er mulig å gjøre en klar observasjon av om
produktet er antent. Dersom det ikke er noe synlig tegn på antenning, skal tennkilden igjen
føres mot kanten av prøven.

h) Dersom produktet antennes, noteres følgende:

i) flammens maksimale høyde i cm over urglassets bunn,

ii) flammens varighet i sekunder,

iii) det avgitte produktets masse, beregnet etter at aerosolbeholderen er tørket og veid på nytt.

i) Ventiler prøvingsområdet umiddelbart etter hver prøving.

j) Dersom produktet ikke antennes og det avgitte produktet forblir i skumform eller kremform
i hele bruksperioden, skal trinn e)–i) gjentas. La produktet hvile i 30 sekunder, 1 minutt, 2
minutter eller 4 minutter før tennkilden igjen føres mot produktet.

k) Gjenta trinn e)–j) to ganger til (totalt tre ganger) for samme beholder.

l) Gjenta trinn e)–k) med ytterligere to aerosolbeholdere (i alt tre beholdere) av samme produkt.

6.3.3.4. Metode for vurdering av resultatene

6.3.3.4.1. Det skal utarbeides en prøvingsrapport med følgende opplysninger:

a) hvorvidt produktet antennes,

b) flammens største høyde i cm,

c) flammens varighet i sekunder,

d) det prøvde produktets masse.»

______________________________




