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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1007/2011 

av 27. september 2011 

om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i 

tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 96/73/EF og 2008/121/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til forslag fra Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 73/44/EØF av 26. februar 1973 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kvantitative analyser av ternære fiberblandinger(3), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF av 

16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative 

analyser av binære tekstilfiberblandinger(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 

14. januar 2009 om navn på tekstilprodukter(5) er blitt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 18.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 9. 

(1) EUT C 255 av 22.9.2010, s. 37. 

(2) Europaparlamentets holdning av 18. mai 2010 (EUT C 161 E av 

31.5.2011, s. 179) og Rådets holdning ved første behandling av 

6. desember 2010 (EUT C 50 E av 17.2.2011, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 11. mai 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. juli 2011. 

(3) EFT L 83 av 30.3.1973, s. 1. 

(4) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1. 

(5) EUT L 19 av 23.1.2009, s. 29. 

endret flere ganger. Ettersom ytterligere endringer skal 

foretas, bør nevnte rettsakter av klarhetshensyn erstattes 

med én enkelt rettsakt. 

2) Unionens rettsakter om tekstilfibernavn og tilknyttet 

etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter har et svært teknisk innhold, med 

nærmere bestemmelser som regelmessig må tilpasses. 

For å unngå at medlemsstatene må innarbeide de 

tekniske endringene i nasjonal lovgivning, og slik 

redusere den administrative byrden for nasjonale 

myndigheter, og for å gjøre det mulig raskere å vedta 

nye tekstilfibernavn som skal anvendes samtidig i hele 

Unionen, synes en forordning å være det best egnede 

juridiske virkemiddelet for å forenkle lovgivningen. 

3) For å fjerne mulige hindringer for et velfungerende 

indre marked som skyldes at medlemsstatene har ulike 

bestemmelser om tekstilfibernavn og tilknyttet 

etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter, er det nødvendig å harmonisere 

tekstilfibernavnene og opplysningene som finnes på 

etiketter, merker og i dokumenter som følger med 

tekstilproduktene på ulike trinn i produksjonen, 

bearbeidingen og distribusjonen av dem. 

4) Kravene til etikettering og merking som fastsettes i 

denne forordning, bør ikke få anvendelse i tilfeller der 

tekstilprodukter kontraheres til hjemmearbeidende 

personer eller til selvstendige foretak med sikte på 

videre bearbeiding uten at gjensidig forpliktende salg 

finner sted, eller der selvstendige skreddere framstiller 

skreddersydde tekstilprodukter. Unntakene bør 

imidlertid begrenses til transaksjoner mellom 

hjemmearbeidende personer eller selvstendige foretak 

og personer som kontraherer arbeid til dem, og mellom 

selvstendige skreddere og forbrukere. 
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5) Denne forordning fastsetter harmoniserte bestemmelser 

med hensyn til visse sider ved etikettering og merking 

av tekstiler, særlig tekstilfibernavn. Annen etikettering 

og merking kan forekomme, forutsatt at den ikke 

omfatter samme virkeområde som denne forordning, og 

at den er forenlig med traktatene. 

6) Det er hensiktsmessig å fastsette regler som gjør det 

mulig for produsenter å søke om at et nytt 

tekstilfibernavn oppføres i vedleggene til denne 

forordning. 

7) Det må også fastsettes bestemmelser om visse produkter 

som ikke utelukkende består av tekstiler, men der 

tekstiler utgjør en vesentlig bestanddel av produktet, 

eller der markedsdeltakeren viser spesielt til dette. 

8) Det er hensiktsmessig å fastsette regler for etikettering 

eller merking av visse tekstilprodukter som inneholder 

ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse. I denne 

forordning bør det særlig fastsettes krav for å angi 

forekomst av ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse 

ved etikettering og merking av tekstilprodukter som 

inneholder slike deler, for å gjøre det mulig for 

forbrukerne å foreta velbegrunnede valg. Etiketteringen 

eller merkingen skal ikke være villedende. 

9) Toleransen for fremmedfibrer, som ikke skal angis på 

etiketter og merker, bør få anvendelse på både rene 

produkter og blandingsprodukter. 

10) Etikettering eller merking av fibersammensetning bør 

være obligatorisk for å sikre at riktige og ensartede 

opplysninger gjøres tilgjengelig for alle forbrukere i 

Unionen. Denne forordning bør imidlertid ikke være til 

hinder for at markedsdeltakere i tillegg angir forekomst 

av små mengder av fibrer som krever særlig 

oppmerksomhet for å bevare tekstilproduktets 

opprinnelige kvalitet. Dersom det er teknisk vanskelig å 

angi fibersammensetningen i et produkt på 

produksjonstidspunktet, bør det være mulig å angi på 

merkingen eller etiketten de fibrene som eventuelt er 

kjent på dette tidspunktet, forutsatt at de utgjør en viss 

prosentandel av det ferdige produktet. 

11) For å unngå forskjeller i medlemsstatenes praksis er det 

nødvendig å fastsette nøyaktige metoder for etikettering 

og merking av visse tekstilprodukter som er sammensatt 

av to eller flere bestanddeler, og å spesifisere hvilke 

bestanddeler i tekstilproduktene som det ikke skal tas 

hensyn til ved etikettering, merking og analysering. 

12) Tekstilprodukter som bare er underlagt kravet om 

fellesmerking, og tekstilprodukter som selges metervis 

eller avskåret, bør gjøres tilgjengelige på markedet på en 

slik måte at forbrukeren fullt ut kan gjøre seg kjent med 

opplysningene på den ytre emballasjen eller på rullen. 

13) Det bør fastsettes visse vilkår for bruk av 

tekstilfibernavn eller beskrivelser av 

fibersammensetninger som nyter særlig anseelse blant 

brukere og forbrukere. For å gi brukere og forbrukere 

opplysninger er det videre hensiktsmessig at 

tekstilfibernavnene har tilknytning til fibrenes 

egenskaper. 

14) Medlemsstatenes markedstilsyn for produkter som 

omfattes av denne forordning, er underlagt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig 

produktsikkerhet(2). 

15) Det er nødvendig å fastsette prøvetakings- og 

analysemetoder for tekstilprodukter for å utelukke 

enhver mulighet for at det kan reises tvil om de metoder 

som er anvendt. Metodene som anvendes i 

medlemsstatene ved offisielle tester for å fastsette 

fibersammensetningen i tekstilprodukter som består av 

binære og ternære fiberblandinger, bør være ensartede 

når det gjelder både forbehandlingen av prøven og den 

kvantitative analysen. For å forenkle denne forordning 

og tilpasse til den tekniske utvikling de ensartede 

metodene som er fastsatt i den, er det hensiktsmessig at 

metodene omgjøres til harmoniserte standarder. 

Kommisjonen bør for dette formål lede overgangen fra 

det nåværende systemet, som er basert på metodene 

fastsatt i denne forordning, til et harmonisert 

standardbasert system. Anvendelsen av ensartede 

metoder for å analysere tekstilprodukter som består av 

binære og ternære fiberblandinger, vil lette det frie 

varebyttet av disse produktene og dermed bidra til at det 

indre marked fungerer bedre. 

16) Med hensyn til binære tekstilfiberblandinger som det 

ikke finnes noen ensartet analysemetode for på 

unionsplan, bør laboratoriet som har ansvar for 

testingen, tillates å bestemme sammensetningen av disse 

blandingene og å angi i analyserapporten oppnådd 

resultat, anvendt metode og metodens grad av 

nøyaktighet. 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
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17) Denne forordning bør fastsette de tillatte toleranser som 

skal anvendes på hver enkelt fibers tørrvekt når 

tekstilprodukters fibersammensetning bestemmes ved 

analyse, og bør angi to forskjellige tillatte toleranser til 

beregning av sammensetningen av kardede eller 

kjemmede produkter som inneholder ull og/eller 

dyrehår. Ettersom det ikke alltid er mulig å fastslå om et 

produkt er kardet eller kjemmet, kan det føre til 

motstridende resultater ved anvendelse av toleransene i 

forbindelse med samsvarskontroll av tekstilprodukter i 

Unionen, og laboratoriene som foretar slike kontroller, 

bør derfor få tillatelse til å benytte én enkelt tillatt 

toleranse i tvilstilfeller. 

18) Det bør fastsettes regler for produkter som er fritatt for 

de alminnelige kravene om etikettering og merking som 

er fastsatt i denne forordning, særlig for 

engangsprodukter eller produkter som det bare kreves 

fellesmerking for. 

19) Villedende handelspraksis, herunder framlegging av 

uriktige opplysninger som får forbrukerne til å ta en 

transaksjonsbeslutning som de ellers ikke ville tatt, er 

forbudt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige 

handelspraksis overfor forbrukere på det indre 

marked(1) og omfattes av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 

om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med 

ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning(2). 

20) Forbrukervern krever gjennomsiktige og 

sammenhengende handelsregler, herunder med hensyn 

til opprinnelsesangivelse. Slike opplysninger bør gi 

forbrukerne mulighet til å få fullstendig kjennskap til 

opprinnelsen til produktene de kjøper, slik at de vernes 

mot svikefulle, unøyaktige eller villedende påstander 

om opprinnelse. 

21) Den europeiske tekstilsektoren er utsatt for 

forfalskninger, noe som skaper problemer med hensyn 

til forbrukervern og forbrukeropplysninger. 

Medlemsstatene bør særlig være oppmerksomme på 

gjennomføringen av overgripende unionsregelverk og 

tiltak som gjelder forfalskede produkter på området 

tekstilprodukter, for eksempel rådsforordning (EF) 

nr. 1383/2003 av 22. juli 2003 om tollmyndighetenes 

tiltak overfor varer som mistenkes å krenke visse 

immaterialrettigheter, og hvilke tiltak som skal treffes 

overfor varer som er funnet å krenke slike rettigheter(3). 

  

(1) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 

(2) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(3) EUT L 196 av 2.8.2003, s. 7. 

22) Det er hensiktsmessig å fastsette en framgangsmåte for 

å oppføre nye tekstilfibernavn i vedleggene til denne 

forordning. Denne forordning bør derfor fastsette krav 

til søknader fra produsenter eller andre personer som 

opptrer på deres vegne, om tilføyelse av nye 

tekstilfibernavn i disse vedleggene. 

23) Det er nødvendig at produsenter eller andre personer 

som opptrer på deres vegne, som ønsker å tilføye et nytt 

tekstilfibernavn i vedleggene til denne forordning, 

sammen med de tekniske data som skal framlegges med 

søknaden, vedlegger tilgjengelige vitenskapelige 

opplysninger om mulige allergiske reaksjoner på eller 

andre skadevirkninger for menneskers helse av den nye 

tekstilfiberen, herunder resultater av undersøkelser 

foretatt for dette formål i samsvar med relevant 

unionsregelverk. 

24) Myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

fastsettelse av tekniske kriterier og 

saksbehandlingsregler for godkjenning av høyere 

toleranser, endring av vedlegg II, IV, V, VI, VII, VIII 

og IX for å tilpasse dem til den tekniske utvikling samt 

endring av vedlegg I for å oppføre flere nye 

tekstilfibernavn på listen i nevnte vedlegg. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

25) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av dens omfang bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

26) For å fjerne eventuelle hindringer for et velfungerende 

indre marked som skyldes at medlemsstatene har ulike 

bestemmelser eller praksiser, og for å holde tritt med 

utviklingen av elektronisk handel og takle framtidige 

utfordringer i markedet for tekstilprodukter, bør 

harmonisering eller standardisering av andre sider ved 

tekstilmerking undersøkes. For dette formål oppfordres 

Kommisjonen til å framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport om mulige nye krav til merking som 
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skal innføres på unionsplan for å lette det frie varebyttet 

av tekstilprodukter i det indre marked og oppnå et høyt 

nivå av forbrukervern i hele Unionen. Rapporten bør 

særlig undersøke forbrukernes syn på hvor mye 

informasjon som bør angis på tekstilproduktenes 

etiketter, og hvilke andre metoder enn merking som kan 

anvendes for å gi forbrukerne tilleggsopplysninger. 

Rapporten bør utarbeides på grunnlag av et omfattende 

samråd med relevante berørte parter, herunder 

forbrukere, og bør ta hensyn til eksisterende beslektede 

europeiske og internasjonale standarder. Rapporten bør 

særlig undersøke omfanget av og særtrekk ved mulige 

harmoniserte regler for opprinnelsesangivelse, idet det 

tas hensyn til resultatene av utviklingen av mulige 

overgripende regler for opprinnelsesstat, merverdien for 

forbrukeren av mulige krav til merking som gjelder 

tekstilproduktenes pleie, størrelse, farlige stoffer, 

antennelighet og miljøprestasjon, anvendelse av 

språkuavhengige symboler eller koder for identifisering 

av tekstilfibrer i et tekstilprodukt som gjør det lettere for 

forbrukeren å forstå sammensetningen og særlig bruken 

av naturfibrer eller syntetiske fibrer, sosial merking og 

elektronisk merking samt angivelse av et 

identifikasjonsnummer på etiketten slik at ytterligere 

opplysninger kan finnes, særlig på Internett, om 

produktet og produsenten. Rapporten bør, dersom det er 

hensiktsmessig, følges av regelverksforslag. 

27) Kommisjonen bør gjennomføre en undersøkelse for å 

vurdere om det finnes en årsakssammenheng mellom 

allergiske reaksjoner og kjemiske stoffer eller 

blandinger som anvendes i tekstilprodukter. På grunnlag 

av denne undersøkelsen bør Kommisjonen, dersom det 

er hensiktsmessig, framlegge regelverksforslag innenfor 

rammene av eksisterende unionsregelverk. 

28) Direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF bør 

oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for bruk av tekstilfibernavn 

og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter, regler for etikettering eller merking av 

tekstilprodukter som inneholder ikke-tekstildeler av animalsk 

opprinnelse, samt regler for bestemmelse av 

fibersammensetning i tekstilprodukter gjennom kvantitativ 

analyse av binære og ternære tekstilfiberblandinger for å 

forbedre det indre markeds virkemåte og gi forbrukerne 

nøyaktige opplysninger. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på tekstilprodukter når 

de gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet, og på produktene 

nevnt i nr. 2. 

2.  I denne forordning skal følgende produkter likestilles med 

tekstilprodukter: 

a)  produkter der tekstilfibrer utgjør minst 80 % av vekten, 

b)  trekk til bruk i møbler, paraplyer og parasoller, der 

tekstilbestanddeler utgjør minst 80 % av vekten, 

c)  tekstilbestanddelene i 

i) det øverste laget av flerlagsgulvbelegg, 

ii) madrasstrekk, 

iii)  trekk på campingutstyr, 

 forutsatt at tekstilbestanddelene utgjør minst 80 % av 

vekten av disse øvre lagene eller trekkene, 

d)  tekstiler som inngår i andre produkter som de er en integrert 

del av, dersom deres sammensetning er angitt. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på tekstilprodukter 

som kontraheres til hjemmearbeidende personer eller til 

selvstendige foretak med sikte på videre bearbeiding uten at 

gjensidig forpliktende salg finner sted. 

4.  Denne forordning får ikke anvendelse på skreddersydde 

tekstilprodukter fra selvstendige skreddere.  
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Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med: 

a) «tekstilprodukt» ethvert produkt som i rå, halvbearbeidet, 

bearbeidet, halvfabrikkert, fabrikkert, delvis ferdigsydd 

eller konfeksjonert tilstand utelukkende består av 

tekstilfibrer, uansett hvilke blandings- eller 

sammensetningsprosesser som er benyttet, 

b) «tekstilfiber» ett av følgende: 

i)  en enhet av materiale som kjennetegnes ved bøyelighet, 

finhet og stor lengde i forhold til maksimalt tverrmål, 

og som dermed egner seg til tekstilanvendelser, 

ii)  en fleksibel, flat strimmel eller hul fiber som har en 

normalbredde på høyst 5 mm, herunder strimler skåret 

ut av bredere strimler eller folier, som er framstilt på 

grunnlag av stoffer benyttet for å produsere fibrene 

oppført i vedlegg I tabell 2, og som egner seg til 

tekstilanvendelser, 

c) «normalbredde» bredden den flate strimmelen eller den 

hule fiberen har i foldet, flattrykt, sammentrykt eller snodd 

form, eller gjennomsnittsbredden dersom bredden ikke er 

ensartet, 

d) «tekstilbestanddel» en del av et tekstilprodukt med et 

identifiserbart fiberinnhold, 

e) «fremmedfibrer» fibrer som ikke er angitt på etiketten eller 

merket, 

f) «fôr» en egen bestanddel som brukes til konfeksjonering av 

klesplagg og andre produkter, og som består av ett eller 

flere lag av tekstil som er festet langs en eller flere kanter, 

g) «etikettering» festing av de nødvendige opplysninger på 

tekstilproduktet i form av en etikett, 

h) «merking» angivelse av de nødvendige opplysninger 

direkte på tekstilproduktet i form av søm, broderi, trykk, 

preging eller annen påføringsteknikk, 

i) «fellesmerking» bruk av én enkelt etikett for flere 

tekstilprodukter eller tekstilbestanddeler, 

j) «engangsprodukt» et tekstilprodukt beregnet til 

engangsbruk eller til bruk bare i et begrenset tidsrom, og 

hvis normale bruk ikke er beregnet til senere bruk for 

samme eller lignende formål, 

k) «tillatt toleranse» den verdien for fuktighetsopptak som 

skal anvendes ved beregning av prosentandelen av 

fiberbestanddeler på grunnlag av ren tørrvekt, justert med 

hensyn til konvensjonelle faktorer. 

2.  For denne forordnings formål får definisjonene av «gjøre 

tilgjengelig på markedet», «bringe i omsetning», «produsent», 

«importør», «distributør», «markedsdeltakere», «harmonisert 

standard», «markedstilsyn» og «markedstilsynsmyndighet» som 

er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

anvendelse. 

Artikkel 4 

Alminnelig krav når tekstilprodukter gjøres tilgjengelige på 

markedet 

Tekstilprodukter skal gjøres tilgjengelige på markedet bare 

dersom produktene er etikettert, merket eller følges av 

handelsdokumenter i samsvar med denne forordning. 

KAPITTEL 2 

TEKSTILFIBERNAVN OG TILKNYTTEDE KRAV TIL 

ETIKETTERING OG MERKING 

Artikkel 5 

Tekstilfibernavn 

1.  Bare tekstilfibernavnene oppført i vedlegg I skal brukes 

for å beskrive fibersammensetninger på tekstilprodukters 

etiketter og merker. 

2.  Bruken av navnene oppført i vedlegg I skal forbeholdes 

tekstilfibrer av en art som svarer til beskrivelsene i nevnte 

vedlegg. 

Navnene oppført i vedlegg I skal ikke brukes for andre fibrer, 

verken som hovedbetegnelse, som rot i en sammensetning eller 

som adjektiv. 

Det er ikke tillatt å bruke navnet «silke» for å beskrive formen 

på eller den særskilte utformingen av tekstilfibrer som består av 

endeløst filamentgarn.  
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Artikkel 6 

Søknader om nye tekstilfibernavn 

Enhver produsent eller person som opptrer på en produsents 

vegne, kan sende Kommisjonen søknad om tilføyelse av et nytt 

tekstilfibernavn på listen i vedlegg I. 

Søknaden skal inneholde tekniske data utarbeidet i samsvar 

med vedlegg II. 

Artikkel 7 

Rene tekstilprodukter 

1.  Bare tekstilprodukter som utelukkende består av samme 

fiber, kan etiketteres eller merkes som «100 %», «ren» eller 

«hel-». 

Disse eller liknende betegnelser skal ikke brukes for andre 

tekstilprodukter. 

2.  Med forbehold for artikkel 8 nr. 3 kan et tekstilprodukt 

der fremmedfibrer utgjør høyst 2 prosent av vekten, også 

behandles som utelukkende bestående av samme fiber, forutsatt 

at denne mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig tilsetting. 

Et tekstilprodukt som er framstilt ved karding, kan også 

behandles som utelukkende bestående av samme fiber dersom 

fremmedfibrer utgjør høyst 5 % av vekten, forutsatt at denne 

mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig tilsetting. 

Artikkel 8 

Produkter av ren, ny ull 

1.  Et tekstilprodukt kan etiketteres eller merkes med et av 

navnene angitt i vedlegg III bare dersom det utelukkende består 

av en ullfiber som ikke tidligere har inngått i et ferdig produkt, 

som ikke har gjennomgått andre spinnings- og/eller 

filtingsprosesser enn dem som kreves ved framstillingen av 

produktet, og som ikke er blitt behandlet eller brukt på en måte 

som har skadet fiberen. 

2.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan navnene 

oppført i vedlegg III brukes til å betegne ull som inngår i en 

fiberblanding, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  hele ullmengden som inngår i blandingen, oppfyller 

kravene i nr. 1, 

b)  denne ullmengden utgjør minst 25 % av blandingens 

samlede vekt, 

c)  ullen er, dersom det gjelder en sammensatt fiberblanding, 

blandet med bare én annen fiber. 

Den fullstendige prosentvise sammensetningen av en slik 

blanding skal angis. 

3.  Fremmedfibrene i produktene nevnt i nr. 1 og 2, herunder 

ullprodukter som er framstilt ved karding, skal utgjøre 

høyst 0,3 % av vekten, skal være berettiget som teknisk 

uunngåelig ved god framstillingspraksis og skal ikke skyldes en 

rutinemessig tilsetting. 

Artikkel 9 

Flerfibertekstilprodukter 

1.  Et tekstilprodukt skal etiketteres eller merkes med navn på 

og vektprosent for alle fibrer som inngår i det, i fallende 

rekkefølge etter vektprosent. 

2.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og med forbehold 

for artikkel 7 nr. 2 kan en fibertype som utgjør høyst 5 % av 

tekstilproduktets samlede vekt, eller fibertyper som til sammen 

utgjør høyst 15 % av tekstilproduktets samlede vekt, betegnes 

som «andre fibrer» umiddelbart før eller etter den samlede 

vektprosenten dersom det er vanskelig å angi sammensetningen 

på framstillingstidspunktet. 

3.  Produkter med renning av ren bomull og innslag av ren 

lin, der linens prosentandel utgjør minst 40 % av den samlede 

vekten av klisterfri vevnad, kan betegnes med navnet «halvlin», 

og i så fall må blandingsspesifikasjonen «renning ren bomull – 

innslag ren lin» tilføyes. 

4.  Med forbehold for artikkel 5 nr. 1 kan betegnelsen 

«blandede fibrer» eller «uspesifisert fibersammensetning» 

anvendes på etiketten eller merket for tekstilprodukter dersom 

det er vanskelig å angi sammensetningen på 

framstillingstidspunktet.  
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5.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel kan 

fibrer som ennå ikke er oppført i vedlegg I, betegnes med 

«andre fibrer» umiddelbart før eller etter den samlede 

vektprosenten. 

Artikkel 10 

Dekorative fibrer og fibrer med antistatisk virkning 

1.  I fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7 og 9 er 

det ikke nødvendig å ta hensyn til synlige, isolerbare fibrer av 

rent dekorativ art som ikke overstiger 7 % av det ferdige 

produktets vekt. 

2.  I fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7 og 9 er 

det ikke nødvendig å ta hensyn til metalliske fibrer og andre 

fibrer som er tilsatt for å oppnå en antistatisk virkning, og som 

ikke overstiger 2 % av det ferdige produktets vekt. 

3.  For produktene nevnt i artikkel 9 nr. 3 skal 

prosentandelene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne artikkel beregnes på 

grunnlag av vekten av renning og innslag hver for seg. 

Artikkel 11 

Tekstilprodukter som består av flere bestanddeler 

1.  Tekstilprodukter som inneholder to eller flere 

tekstilbestanddeler med ulikt tekstilfiberinnhold, skal forsynes 

med en etikett eller et merke som angir tekstilfiberinnholdet i 

hver enkelt bestanddel. 

2.  Etiketteringen eller merkingen nevnt i nr. 1 skal ikke være 

obligatorisk for tekstilbestanddeler når følgende to vilkår er 

oppfylt: 

a)  disse bestanddelene er ikke hovedfôret, og 

b)  de utgjør mindre enn 30 % av tekstilproduktets samlede 

vekt. 

3.  Dersom to eller flere tekstilprodukter har samme 

fiberinnhold og vanligvis utgjør et udelelig hele, kan de 

forsynes med én etikett eller ett merke. 

Artikkel 12 

Tekstilprodukter som inneholder ikke-tekstildeler av 

animalsk opprinnelse 

1.  Forekomsten av ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse 

i tekstilprodukter skal angis med formuleringen 

«Inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse» på 

etiketten eller merket for produkter som inneholder slike deler, 

når de gjøres tilgjengelige på markedet. 

2.  Etiketteringen eller merkingen skal ikke være villedende, 

og den skal utformes på en slik måte at forbrukeren lett kan 

forstå den. 

Artikkel 13 

Etikettering og merking av tekstilprodukter oppført i 

vedlegg IV 

Fibersammensetningen i tekstilprodukter oppført i vedlegg IV 

skal angis i samsvar med bestemmelsene om etikettering og 

merking som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 14 

Etiketter og merker 

1.  Tekstilprodukter skal etiketteres eller merkes for å angi 

deres fibersammensetning når de gjøres tilgjengelige på 

markedet. 

Etiketter og merker på tekstilprodukter skal være slitesterke, 

lettleste, godt synlige og lett tilgjengelige og, når det gjelder 

etiketter, godt festet. 

2.  Med forbehold for nr. 1 kan etiketter og merker erstattes 

av eller suppleres med medfølgende handelsdokumenter når 

produktene leveres til markedsdeltakere i forsyningskjeden, 

eller når de leveres for å etterkomme en bestilling fra en 

offentlig oppdragsgiver som definert i artikkel 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 

2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 

offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om 

offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(1). 

3.  Tekstilfibernavn og beskrivelser av fibersammensetninger 

nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9 skal framgå tydelig i de 

medfølgende handelsdokumentene nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel. 

Det er ikke tillatt å bruke forkortelser, bortsett fra hullkortkoder 

eller når forkortelsene er definert i internasjonale standarder, og 

forutsatt at kodenes eller forkortelsenes betydning forklares i 

det samme handelsdokumentet.  

  

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 
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Artikkel 15 

Forpliktelse til å levere etiketten eller merket 

1.  Når et tekstilprodukt bringes i omsetning, skal 

produsenten sikre levering av etiketten eller merket og sørge for 

at opplysningene der er nøyaktige. Dersom produsenten ikke er 

etablert i Unionen, skal importøren sikre levering av etiketten 

eller merket og sørge for at opplysningene der er nøyaktige. 

2.  I denne forordning skal en distributør anses som 

produsent dersom vedkommende bringer et produkt i omsetning 

under eget navn eller varemerke, fester etiketten selv eller 

endrer etikettens innhold. 

3.  Når et tekstilprodukt gjøres tilgjengelig på markedet, skal 

distributøren sørge for at tekstilproduktene er forsynt med 

egnede etiketter eller merker som fastsatt i denne forordning. 

4.  Markedsdeltakerne nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal sikre at de 

opplysninger som gis når tekstilprodukter gjøres tilgjengelige 

på markedet, ikke kan forveksles med de tekstilfibernavnene og 

beskrivelsene av fibersammensetninger som er fastsatt i denne 

forordning. 

Artikkel 16 

Anvendelse av tekstilfibernavn og beskrivelser av 

fibersammensetninger 

1.  Når et tekstilprodukt gjøres tilgjengelig på markedet, skal 

beskrivelsene av fibersammensetninger nevnt i artikkel 5, 7, 8 

og 9 angis på en måte som er lett leselig, synlig og tydelig, og 

med en skrift som er ensartet med hensyn til størrelse, stil og 

skrifttype, i kataloger og bransjelitteratur, på emballasje og på 

etiketter og merker. Opplysningene skal være godt synlig for 

forbrukeren før kjøp, også i tilfeller der kjøpet skjer med 

elektroniske midler. 

2.  Varemerker eller firmanavn kan angis umiddelbart før 

eller etter beskrivelsene av tekstilfibersammensetninger som er 

nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9. 

Dersom et varemerke eller et firmanavn som hovedbetegnelse, 

som rot i en sammensetning eller som adjektiv inneholder et av 

tekstilfibernavnene oppført i vedlegg I eller et navn som kan 

forveksles med et slikt navn, skal varemerket eller firmanavnet 

angis umiddelbart før eller etter beskrivelsene av 

tekstilfibersammensetninger som er nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9. 

Andre opplysninger skal alltid angis atskilt. 

3.  Opplysningene på etiketten eller merket skal angis på det 

eller de offisielle språk i den medlemsstat på hvis territorium 

tekstilproduktene gjøres tilgjengelig for forbrukeren, med 

mindre den berørte medlemsstat fastsetter noe annet. 

For spoler, sneller, fedd, nøster og andre små enheter med 

sytråd eller stoppe- eller brodérgarn får første ledd anvendelse 

på fellesmerkingen nevnt i artikkel 17 nr. 3. Når disse 

produktene selges enkeltvis, kan de etiketteres eller merkes på 

et hvilket som helst av Unionens institusjoners offisielle språk, 

forutsatt at de også er fellesmerket. 

Artikkel 17 

Unntak 

1.  Reglene fastsatt i artikkel 11, 14, 15 og 16 skal omfattes 

av unntakene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel. 

2.  Det kreves ikke angivelse av tekstilfibernavn eller 

fibersammensetninger på etiketter og merker for 

tekstilprodukter oppført i vedlegg V. 

Dersom et varemerke eller firmanavn som hovedbetegnelse, 

som rot i en sammensetning eller som adjektiv inneholder et av 

navnene oppført i vedlegg I eller et navn som kan forveksles 

med et slikt navn, får imidlertid artikkel 11, 14, 15 og 16 

anvendelse. 

3.  Dersom tekstilprodukter oppført i vedlegg VI er av 

samme art og har samme fibersammensetning, kan de gjøres 

tilgjengelige på markedet med et fellesmerke. 

4.  Fibersammensetningen til tekstilprodukter som selges som 

metervare, kan vises på det stykket eller den rullen som gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

5.  Tekstilproduktene nevnt i nr. 3 og 4 skal gjøres 

tilgjengelige på markedet på en slik måte at produktenes 

fibersammensetning gjøres kjent for hver kjøper i 

forsyningskjeden, herunder forbrukeren.  
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KAPITTEL 3 

MARKEDSTILSYN 

Artikkel 18 

Markedstilsynskontroller 

Markedstilsynsmyndighetene skal kontrollere at 

tekstilprodukters fibersammensetning stemmer overens med de 

opplysninger som framlegges om disse produktenes 

fibersammensetning i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 19 

Bestemmelse av fibersammensetning 

1.  Når tekstilprodukters fibersammensetning skal 

bestemmes, skal kontrollene nevnt i artikkel 18 gjennomføres i 

samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VIII eller med de 

harmoniserte standarder som innføres i nevnte vedlegg. 

2.  Når fibersammensetninger omhandlet i artikkel 7, 8 og 9 

skal bestemmes, skal bestanddelene oppført i vedlegg VII ikke 

tas i betraktning. 

3.  Fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7, 8 og 9 

skal bestemmes ved anvendelse av den tillatte toleransen 

fastsatt i vedlegg IX på hver enkelt fibers tørrvekt, etter at 

bestanddelene nevnt i vedlegg VII er fjernet. 

4.  For tekstilblandinger som det ikke finnes noen ensartet 

analysemetode for på unionsplan, skal laboratoriene som har 

ansvar for testingen av slike blandinger, bestemme blandingens 

fibersammensetningen og angi i analyserapporten oppnådd 

resultat, anvendt metode og metodens grad av nøyaktighet. 

Artikkel 20 

Toleranser 

1.  Ved bestemmelsen av fibersammensetningen i 

tekstilprodukter får toleransene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 

anvendelse. 

2.  Med forbehold for artikkel 8 nr. 3 er det ikke nødvendig at 

forekomsten av fremmedfibrer i fibersammensetningen som 

skal angis i samsvar med artikkel 9, oppgis dersom disse 

fibrenes prosentandel er lavere enn følgende verdier: 

a)  2 % av tekstilproduktets samlede vekt, forutsatt at denne 

mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig 

tilsetting, eller 

b)  5 % av samlet vekt for tekstilprodukter som er framstilt ved 

karding, forutsatt at denne mengden er berettiget som 

teknisk uunngåelig ved god framstillingspraksis og ikke 

skyldes en rutinemessig tilsetting. 

3.  Det skal tillates en produksjonstoleranse på 3 % mellom 

den angitte fibersammensetningen som skal angis i samsvar 

med artikkel 9, og de prosentandelene som framkommer ved 

analysen som foretas i samsvar med artikkel 19, med hensyn til 

den samlede vekten av fibrene som er angitt på etiketten eller 

merket. Denne toleransen får også anvendelse på følgende: 

a)  fibrer som kan betegnes med uttrykket «andre fibrer» i 

samsvar med artikkel 9, 

b)  prosentandelen av ull nevnt i artikkel 8 nr. 2 bokstav b). 

Ved analysen skal toleransene beregnes hver for seg. Den 

samlede vekten som skal tas i betraktning ved beregning av 

toleransen omhandlet i dette nummer, skal være vekten av 

fibrene i det ferdige produktet minus vekten av eventuelle 

fremmedfibrer påvist ved anvendelse av toleransen omhandlet i 

nr. 2 i denne artikkel. 

4.  Sammenlegging av toleransene omhandlet i nr. 2 og 3 er 

tillatt bare dersom fremmedfibrene som eventuelt er påvist ved 

analysen ved anvendelse av toleransen omhandlet i nr. 2, viser 

seg å ha den samme kjemiske beskaffenhet som én eller flere av 

fibrene angitt på etiketten eller merket. 

5.  For særskilte tekstilprodukter basert på en 

produksjonsprosess som krever høyere toleranser enn dem som 

er fastsatt i nr. 2 og 3, kan Kommisjonen tillate høyere 

toleranser. 

Før tekstilproduktet bringes i omsetning, skal produsenten 

framlegge for Kommisjonen en søknad om tillatelse med 

tilstrekkelig begrunnelse for og dokumentasjon av særskilte 

produksjonsforhold. Tillatelse kan bare gis i ekstraordinære 

tilfeller og forutsatt at produsenten framlegger en 

tilfredsstillende begrunnelse. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen gjennom 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22 vedta tekniske 

kriterier og saksbehandlingsregler for anvendelsen av dette 

nummer.  
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KAPITTEL 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 22 når det gjelder fastsettelse 

av tekniske kriterier og saksbehandlingsregler for anvendelsen 

av artikkel 20 nr. 5, endring av vedlegg II, IV, V, VI, VII, VIII 

og IX for å ta hensyn til den tekniske utvikling samt endring av 

vedlegg I for å oppføre, i henhold til artikkel 6, nye 

tekstilfibernavn på listen i nevnte vedlegg. 

2.  Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, skal 

den opptre i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

Artikkel 22 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 20 nr. 5 og artikkel 21 skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 7. november 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni 

måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme 

varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter 

seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver 

periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 20 nr. 5 og 

artikkel 21 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i kraft dagen 

etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller 

på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 20 nr. 5 

og artikkel 21 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot 

rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 23 

Rapportering 

Kommisjonen skal senest 8. november 2014 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 

denne forordning, med særlig vekt på anmodninger om og 

vedtakelse av nye tekstilfibernavn, og skal ved behov framlegge 

et regelverksforslag. 

Artikkel 24 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal senest 30. september 2013 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport om mulige nye krav 

til merking som skal innføres på unionsplan for å gi forbrukerne 

nøyaktige, relevante, forståelige og sammenlignbare 

opplysninger om tekstilprodukters egenskaper. 

2.  Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et samråd med 

relevante parter og skal ta hensyn til eksisterende beslektede 

europeiske og internasjonale standarder. 

3.  Rapporten skal, når det er hensiktsmessig, følges av 

regelverksforslag, og den skal behandle blant annet følgende 

saker: 

a)  en ordning for opprinnelsesmerking for å gi forbrukerne 

nøyaktige opplysninger om opprinnelsesstat og 

tilleggsopplysninger som sikrer full sporbarhet for 

tekstilprodukter, idet det tas hensyn til resultatene av 

utviklingen av mulige overgripende regler for 

opprinnelsesstat, 

b)  en harmonisert ordning for merking som gjelder pleie, 

c)  en ensartet, unionsomfattende ordning for merking av 

størrelse på relevante tekstilprodukter, 

d)  en angivelse av allergiframkallende stoffer, 

e)  elektronisk merking og annen ny teknologi, og bruk av 

språkuavhengige symboler eller koder for identifisering av 

fibrer.  
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Artikkel 25 

Undersøkelse av farlige stoffer 

Kommisjonen skal senest 30. september 2013 gjennomføre en 

undersøkelse for å vurdere om det finnes en årsakssammenheng 

mellom allergiske reaksjoner og kjemiske stoffer eller 

blandinger som anvendes i tekstilprodukter. På grunnlag av 

denne undersøkelsen skal Kommisjonen, dersom det er 

hensiktsmessig, framlegge regelverksforslag innenfor rammene 

av eksisterende unionsregelverk. 

Artikkel 26 

Overgangsbestemmelser 

Tekstilprodukter som er i samsvar med direktiv 2008/121/EF 

og bringes i omsetning før 8. mai 2012, kan fortsatt gjøres 

tilgjengelige på markedet inntil 9. november 2014. 

Artikkel 27 

Oppheving 

Direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF oppheves med 

virkning fra 8. mai 2012. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. mai 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 27. september 2011. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

President Formann 
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VEDLEGG I 

Liste over tekstilfibernavn 

(omhandlet i artikkel 5) 

Tabell 1 

Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

1 Ull Fibrer fra ullfellen til sau eller lam (Ovis aries) eller en blanding av fibrer 

fra ullfellen til sau eller lam og hår fra dyr oppført i nr. 2 

2 Alpakka, lama, kamel, 

kasjmir, mohair, angora, 

vikunja, jak, guanako, 

kasjgora, bever, oter, med 

eller uten den supplerende 

betegnelsen «ull» eller «hår» 

Hår fra følgende dyr: alpakka, lama, kamel, kasjmirgeit, angorageit, 

angorahare, vikunja, jak, guanako, kasjgorageit, bever, oter 

3 Dyrehår eller hestehår med 

eller uten angivelse av 

dyreart (f.eks. storfehår, 

geitehår, hestehår) 

Hår fra andre dyr enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2 

4 Silke Fibrer utelukkende fra silkeproduserende insekter 

5 Bomull Fibrer fra frøkapselen av bomullsplanten (Gossypium) 

6 Kapok Fibrer fra innsiden av frukten av kapoktreet (Ceiba pentandra) 

7 Lin Fibrer fra basten til linplanten (Linum usitatissimum) 

8 Hamp Fibrer fra basten til hampplanten (Cannabis sativa) 

9 Jute Fibrer fra basten til planten Corchorus olitorius og Corchorus capsularis. 

I denne forordning skal bastfibrer fra følgende arter likestilles med jute: 

Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena 

lobata, Urena sinuata 

10 Manilla Fibrer fra bladskjeden til planten Musa textilis 

11 Alfa Fibrer fra bladene til planten Stipa tenacissima 

12 Kokos Fibrer fra frukten av kokosplanten (Cocos nucifera) 

13 Gyvel Fibrer fra basten til planten Cytisus scoparius og/eller Spartium junceum 

14 Rami Fibrer fra basten til planten Boehmeria nivea og Boehmeria tenacissima 

15 Sisal Fibrer fra bladene til planten Agave sisalana 

16 Sunn Fibrer fra basten til planten Crotalaria juncea 

17 Henequen Fibrer fra basten til planten Agave fourcroydes 

18 Maguey Fibrer fra basten til planten Agave cantala 

Tabell 2 

Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

19 Acetat Fibrer fra celluloseacetat der mindre enn 92 %, men minst 74 % av 

hydroksylgruppene er acetylert 

20 Alginat Fibrer fra metallsalter av alginsyre 
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Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

21 Kupro Fibrer fra regenerert cellulose framstilt etter kuproammoniummetoden 

22 Modal Fibrer fra regenerert cellulose framstilt etter en endret viskosemetode med 

høy strekkstyrke og høy modul i våt tilstand. For strekkstyrken (BC) i 

kondisjonert tilstand og den kraft (BM) som er nødvendig for å forlenge 

fiberen med 5 % i våt tilstand, gjelder 

BC (cN) ≥ 1,3 (√T + 2 T) 

BM (cN) ≥ 0,5 √T 

der T er den gjennomsnittlige lineære densitet i decitex 

23 Protein Fibrer utvunnet av naturlig, regenerert proteinstoff og stabilisert ved hjelp 

av kjemiske stoffer 

24 Triacetat Fibrer fra celluloseacetat der minst 92 % av hydroksylgruppene er 

acetylert 

25 Viskose Fibrer fra regenerert cellulose (filament- og stapelfibrer) framstilt etter 

viskosemetoden 

26 Akryl Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent akrylnitril 

27 Klorfiber Fibrer fra lineære makromolekyler der molekylkjeden inneholder mer 

enn 50 vektprosent monomerenheter av vinylklorid eller vinylidenklorid 

28 Fluorfiber Fibrer fra lineære makromolekyler framstilt av alifatiske fluorkarbon-

monomerer 

29 Modakryl Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av mellom 50 

og 80 vektprosent akrylnitril 

30 Polyamid eller nylon Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler der amidbindinger, hvorav 

minst 85 % er knyttet til alifatiske eller sykloalifatiske enheter, opptrer 

jevnlig i kjeden 

31 Aramid Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler som er dannet av aromatiske 

grupper knyttet sammen av amid- eller imidbindinger, hvorav minst 85 % 

er direkte tilknyttet to aromatiske ringer, og der antallet imidbindinger, 

dersom slike forekommer, ikke overstiger amidbindingenes antall 

32 Polyimid Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler der imidenheten opptrer 

jevnlig i kjeden 

33 Lyocell Fibrer av regenerert cellulose framstilt ved oppløsning og en spinneprosess 

med organisk løsemiddel (blanding av organiske kjemikalier og vann), 

uten danning av derivater 

34 Polylaktid Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent melkesyreestere avledet av naturlig sukker, og med et 

smeltepunkt på minst 135 C 

35 Polyester Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent ester av diol og tereftalsyre 

36 Polyetylen Fibrer fra mettede lineære makromolekyler av ikke-substituerte alifatiske 

hydrokarboner 

37 Polypropylen Fibrer fra mettede lineære makromolekyler av alifatiske hydrokarboner der 

annethvert karbonatom er tilknyttet en metylsidekjede i isotaktisk 

konfigurasjon og uten ytterligere substitusjon 

38 Polykarbamid Fibrer fra lineære makromolekyler der den funksjonelle ureylengruppen 

(NH-CO-NH) opptrer jevnlig i kjeden 

39 Polyuretan Fibrer fra lineære makromolekyler som består av kjeder der den 

funksjonelle uretangruppen opptrer 
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Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

40 Vinylal Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden består av polyvinyl-alkohol 

med varierende acetyleringsgrad 

41 Trivinyl Fibrer fra akrylnitril-terpolymer, en vinylkloridmonomer og en tredje 

vinylmonomer der ingen av de tre utgjør mer enn 50 % av den samlede 

vekten 

42 Elastodien Elastiske fibrer som består enten av naturlig eller syntetisk polyisopren 

eller av én eller flere diener polymerisert med eller uten én eller flere 

vinylmonomerer, og som etter å ha vært strukket til tre ganger sin 

opprinnelige lengde ved hjelp av en ytre trekkraft, raskt trekker seg 

sammen til omtrent sin opprinnelige lengde så snart den blir avlastet 

43 Elastan Elastiske fibrer som består av minst 85 % polyuretansegmenter, og som 

etter å ha vært strukket til tre ganger sin opprinnelige lengde ved hjelp av 

en ytre trekkraft, raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige 

lengde så snart den blir avlastet 

44 Glassfiber Fibrer bestående av glass 

45 Elastomultiester Fibrer som dannes gjennom interaksjon mellom to eller flere kjemisk 

forskjellige lineære makromolekyler i to eller flere særskilte faser (der 

ingen overskrider 85 vektprosent) som inneholder estergrupper som 

dominerende funksjonell enhet (minst 85 %), og som etter egnet 

behandling raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige lengde 

etter at den har vært forlenget en og en halv gang den opprinnelige 

lengden 

46 Elastolefin Fibrer som består av minst 95 vektprosent delvis kryssbundne 

makromolekyler som er dannet av etylen og minst et annet alken, og som 

etter å ha vært strukket til en og en halv gang sin opprinnelige lengde, 

raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige lengde så snart den 

blir avlastet 

47 Melamin Fibrer fra minst 85 vektprosent kryssbundne makromolekyler som er 

dannet av melaminderivater 

48 Navn som tilsvarer stoffer 

som fibrene er framstilt av, 

f.eks. metall (metallisk, 

metallisert), asbest, papir, 

med eller uten tilføyelsen 

«tråd» eller «fiber» 

Fibrer fra ulike eller nye stoffer som ikke er oppført ovenfor 
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VEDLEGG II 

Minstekravene til tekniske data som skal inngå i en søknad om et nytt tekstilfibernavn 

(omhandlet i artikkel 6) 

Tekniske data som skal vedlegges en søknad om oppføring av et nytt tekstilfibernavn på listen i vedlegg I, som fastsatt 

i artikkel 6, skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1)  Foreslått navn på tekstilfiberen: 

 Det foreslåtte navnet skal ha tilknytning til den kjemiske sammensetningen og eventuelt gi opplysninger om 

fiberens kjennetegn. Det foreslåtte navnet skal ikke være beskyttet av immaterialrettigheter eller være knyttet til 

produsenten. 

2)  Foreslått definisjon av tekstilfiberen: 

 Egenskapene som angis i definisjonen av den nye tekstilfiberen, for eksempel elastisitet, skal kunne kontrolleres 

ved hjelp av testmetoder som skal følge de tekniske dataene sammen med analyseresultatene. 

3)  Identifikasjon av tekstilfiberen: kjemisk formel, forskjeller fra eksisterende tekstilfibrer og eventuelt nærmere 

opplysninger som smeltepunkt, densitet, brytningstall, forbrenningsegenskaper og FTIR-spektrum. 

4)  Foreslått tillatt toleranse til bruk ved beregningen av fibersammensetning. 

5)  Tilstrekkelig utviklede identifikasjons- og kvantifiseringsmetoder, herunder forsøksdata: 

 Søkeren skal vurdere muligheten for å anvende metodene oppført i vedlegg VIII eller de harmoniserte standardene 

som innføres i nevnte vedlegg, for å analysere de hyppigst forventede markedsførte blandingene av den nye 

tekstilfiberen med andre tekstilfibrer, og skal foreslå minst én av disse metodene. For de metoder eller harmoniserte 

standarder der tekstilfiberen kan anses som en uløselig bestanddel, skal søkeren vurdere korreksjonsfaktorer for den 

nye tekstilfiberens vekt. Alle forsøksdata skal framlegges sammen med søknaden. 

 Dersom de metoder som angis i denne forordning, ikke er egnede, skal søkeren begrunne dette tilstrekkelig og 

foreslå en ny metode. 

 Søknaden skal inneholde alle forsøksdata for metodene som foreslås. Data om metodenes nøyaktighet, robusthet og 

repeterbarhet skal vedlegges dokumentasjonen. 

6)  Tilgjengelige vitenskapelige opplysninger om mulige allergiske reaksjoner eller andre skadevirkninger på 

menneskers helse av den nye tekstilfiberen, herunder resultater av undersøkelser foretatt for dette formål i samsvar 

med relevant unionsregelverk. 

7)  Tilleggsopplysninger til støtte for søknaden: produksjonsprosess, relevans for forbrukeren. 

Produsenten eller en person som opptrer på produsentens vegne, skal framlegge representative prøver av den nye rene 

tekstilfiberen og de relevante tekstilfiberblandinger som er nødvendige for å gjennomføre valideringen av de foreslåtte 

identifikasjons- og kvantifiseringsmetoder. Kommisjonen kan be om ytterligere prøver av relevante fiberblandinger fra 

produsenten eller personen som opptrer på produsentens vegne. 
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VEDLEGG III 

Navn omhandlet i artikkel 8 nr. 1 

— På bulgarsk: «необработена вълна» 

— På spansk: «lana virgen» eller «lana de esquilado» 

— På tsjekkisk: «střižní vlna» 

— På dansk: «ren, ny uld» 

— På tysk: «Schurwolle» 

— På estisk: «uus vill» 

— På gresk: «παρθένο μαλλί» 

— På engelsk: «fleece wool» eller «virgin wool» 

— På fransk: «laine vierge» eller «laine vierge» eller «laine de tonte» 

— På irsk: «olann lomra» 

— På italiensk: «lana vergine» eller «lana di tosa» 

— På latvisk: «pirmlietojuma vilna» eller «cirptā vilna» 

— På litauisk: «natūralioji vilna» 

— På ungarsk: «élőgyapjú» 

— På maltesisk: «suf verġni» 

— På nederlandsk: «scheerwol» 

— På polsk: «żywa wełna» 

— På portugisisk: «lã virgem» 

— På rumensk: «lână virgină» 

— På slovakisk: «strižná vlna» 

— På slovensk: «runska volna» 

— På finsk: «uusi villa» 

— På svensk: «ny ull» 
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VEDLEGG IV 

Særlige bestemmelser om etikettering og merking av visse tekstilprodukter 

(omhandlet i artikkel 13) 

Produkter Bestemmelser om etikettering og merking 

1.  Følgende korsettartikler: Fibersammensetningen skal angis på etiketten og merket ved å oppgi 

sammensetningen for hele produktet eller ved å oppgi sammensetningen 

for følgende deler samlet eller hver for seg: 

a)  Brystholdere indre og ytre stoff i skåler og bakstykke 

b)  Korsetter og hofteholdere forstykke, bakstykke og sidestykker 

c)  Korseletter ytre og indre stoff i skåler, stivingsfelt foran og bak og sidestykker 

2.  Andre korsettartikler som ikke er 

nevnt ovenfor 

Fibersammensetningen skal angis ved å oppgi sammensetningen for hele 

produktet eller ved å oppgi sammensetningen for de ulike delene av disse 

artiklene samlet eller hver for seg. Denne etiketteringen er ikke 

obligatorisk for deler som utgjør mindre enn 10 % av produktets samlede 

vekt 

3.  Alle korsettartikler Den særskilte etiketteringen og merkingen av de ulike delene av 

korsettartiklene skal foretas slik at forbrukeren lett kan forstå hvilke deler 

av produktet opplysningene på etiketten eller merket viser til 

4.  Tekstilprodukter der mønsteret er 

frambrakt ved etsing 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av basisstoffet og de etsede delene hver 

for seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn 

5.  Broderte tekstilprodukter Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av basisstoffet og brodérgarnet hver for 

seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn. Slik etikettering og 

merking kreves bare for de broderte delene som utgjør minst 10 % av 

produktets overflate 

6.  Garn som består av en kjerne 

omsluttet av ulike fibrer, og som 

gjøres tilgjengelig på markedet i 

denne tilstand for forbrukeren 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av kjernen og de omsluttende fibrene hver 

for seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn 

7.  Tekstilprodukter i fløyel og plysj 

eller lignende tekstilprodukter 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan 

oppgis atskilt for hver av disse to bestanddelene dersom produktene har 

bakside og overflate som består av ulike fibrer. Disse bestanddelene skal 

nevnes med navn 

8.  Gulvbelegg og -tepper der 

bunnmaterialer og overflate består av 

ulike fibrer 

Fibersammensetningen kan angis bare for overflaten. Overflaten må 

nevnes med navn 
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VEDLEGG V 

Tekstilprodukter som etikettering og merking ikke er obligatorisk for 

(omhandlet i artikkel 17 nr. 2) 

1.  Ermeholdere 

2.  Klokkeremmer av tekstil 

3.  Etiketter og emblemer 

4.  Stoppede og polstrede grytekluter av tekstil 

5.  Kaffevarmere 

6.  Tevarmere 

7.  Ermebeskyttere 

8.  Muffer, ikke av plysj 

9.  Kunstige blomster 

10.  Nåleputer 

11.  Malte lerreter 

12.  Tekstilprodukter til underlag eller forsterkning 

13.  Brukte, omgjorte konfeksjonsprodukter, dersom de er uttrykkelig betegnet som det 

14.  Gamasjer 

15.  Emballasje, ikke ny og solgt som sådan 

16.  Pyntegjenstander og seletøy av tekstil 

17.  Reiseartikler av tekstil 

18.  Håndbroderte bildetepper, ferdige eller uferdige, og materialer til framstilling av slike, herunder brodérgarn som 

selges atskilt fra bunnmaterialet av lerret og er særskilt beregnet på bruk i slike tepper 

19.  Glidelåser 

20.  Knapper og spenner overtrukket med tekstil 

21.  Bokomslag av tekstil 

22.  Leketøy 

23.  Tekstildeler i skotøy 

24.  Brikker som består av flere deler og har en overflate på høyst 500 cm2 

25.  Grytekluter og -votter 

26.  Eggvarmere 

27.  Sminkepunger  
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28.  Tobakkspunger av tekstil 

29.  Futteraler av tekstil til briller, sigaretter, sigarer, lightere og kammer 

30.  Deksler til mobiltelefoner og bærbare mediespillere med en overflate på høyst 160 cm2 

31.  Verneutstyr til sportsbruk, med unntak av hansker 

32.  Toalettvesker 

33.  Skopusseetuier 

34.  Begravelsesprodukter 

35.  Engangsprodukter, med unntak av vatt 

36.  Tekstilprodukter som er underlagt reglene i Den europeiske farmakopé, og som omfattes av en henvisning til disse 

reglene, flergangsbandasjer til medisinsk eller ortopedisk bruk og ortopediske tekstilprodukter i sin alminnelighet 

37.  Tekstilprodukter, herunder rep, tauverk og hyssing (med forbehold for nr. 12 i vedlegg VI), som normalt er 

beregnet på 

a)  bruk som utstyrskomponenter ved produksjon og bearbeiding av varer 

b)  installasjoner i maskiner, anlegg (f.eks. varme-, klima- eller lysanlegg), husholdningsapparater o.l., kjøretøyer 

og andre transportmidler, eller på bruk ved drift, vedlikehold eller innredning av slike maskiner og anlegg, 

med unntak av presenninger og bilrekvisita av tekstil som ikke selges sammen med bilen 

38.  Tekstilprodukter til verne- og sikkerhetsformål, som sikkerhetsbelter, fallskjermer, redningsvester, 

redningsstrømper, brannvernutstyr, skuddsikre vester og særskilte verneklær (f.eks. til vern mot brann, kjemiske 

stoffer og andre farer for sikkerheten) 

39.  Oppblåsbare anlegg (idrettshaller, utstillingsstander, lagerhaller osv.), forutsatt at det gis opplysninger om disse 

produktenes yteevne og tekniske spesifikasjoner 

40.  Seil 

41.  Tekstilartikler beregnet på dyr 

42.  Flagg og bannere 
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VEDLEGG VI 

Tekstilprodukter som fellesmerking er tilstrekkelig for 

(omhandlet i artikkel 17 nr. 3) 

1.  Gulvkluter 

2.  Rengjøringskluter 

3.  Border og pynt 

4.  Possement 

5.  Belter 

6.  Seler 

7.  Strømpeholdere og strømpebånd 

8.  Skolisser 

9.  Bånd 

10.  Strikk 

11.  Emballasje, ny og solgt som sådan 

12.  Hyssing til innpakning eller bindegarn for landbruket, hyssing, rep og tauverk bortsett fra produktene omfattet av 

nr. 37 i vedlegg V(*) 

13.  Brikker 

14.  Lommetørklær 

15.  Nett for nakkeknute eller hårnett 

16.  Slips og tversoversløyfer for barn 

17.  Smekker, vaskehansker og -kluter 

18.  Sytråd, stoppegarn og brodérgarn som er pakket med sikte på detaljsalg i små mengder, med en nettovekt på 

høyst 1 gram 

19.  Bånd til gardiner og persienner 

  

  

(*) For produkter oppført i dette nummer som selges avskåret, skal fellesmerkingen være den som er på rullen. Rep og tauverk nevnt i 

dette nummer omfatter også tau og tauverk til fjellklatring og vannsport. 
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VEDLEGG VII 

Bestanddeler som ikke skal tas i betraktning ved bestemmelse av fibersammensetning 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 2) 

Produkter Bestanddeler som skal utelukkes 

a) Alle tekstilprodukter i)  Deler som ikke er av tekstil, jarer, etiketter og emblemer, kantebånd og 

pynt som ikke er en integrert del av produktet, knapper og spenner 

overtrukket med tekstil, tilbehør, dekorasjoner, ikke-elastiske bånd, 

elastiske tråder og bånd som er festet på spesifikke og begrensede deler 

av produktet, og, på de vilkår som er fastsatt i artikkel 10, synlige og 

isolerbare fibrer av rent dekorativ art og fibrer med antistatisk virkning 

ii)  Fettstoffer, bindemidler, fortyngningsmidler, etterbehandlingsmidler, 

impregneringsprodukter, fargehjelpemidler og hjelpemidler for 

trykkfarging samt andre produkter til behandling av tekstiler 

b) Gulvbelegg og tepper Alle andre bestanddeler enn overflaten 

c) Møbelstoff Binde- og fyllrenning samt binde- og fyllinnslag som ikke er en del av 

overflaten 

d) Draperier, portierer og gardiner Binde- og fyllrenning samt binde- og fyllinnslag som ikke er en del av 

stoffets rettside 

e) Sokker Ytterligere elastisk garn anvendt i skaftet, og garn anvendt i forsterkninger i 

hæl og tå 

f) Strømpebukser Ytterligere elastisk garn anvendt i beltet, og garn anvendt i forsterkninger i 

hæl og tå 

g) Tekstilprodukter som ikke omfattes av 

bokstav b)-f) 

Underlag, forsterkninger, mellomfôr og bunnmateriale av lerret, sy- og 

sammenføyningstråd, med mindre de erstatter stoffets renning og/eller 

innslag, fyllmateriale som ikke har en isolerende funksjon, og, med 

forbehold for artikkel 11 nr. 2, fôr. 

I denne bestemmelse 

i) skal bunnmateriale i tekstilprodukter som tjener som baksidebelegg for 

overflaten, særlig basisstoffer i tepper og i dobbelte stoffer samt 

baksiden av fløyels- og plysjstoffer og tilsvarende produkter, ikke 

anses som underlag som skal fjernes, 

ii) menes med «forsterkninger» tråder eller stoffer som er tilsatt på 

spesifikke eller begrensede deler av tekstilproduktene for å forsterke 

dem eller gjøre dem stive eller tykke. 
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VEDLEGG VIII 

Metoder for kvantitativ analyse av binære og ternære tekstilfiberblandinger 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 1) 

KAPITTEL 1 

I. Forberedelse av prøvemateriale og enkeltprøver for å bestemme fibersammensetningen i tekstilprodukter 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Dette kapittel inneholder framgangsmåter for framstilling av prøvemateriale med en størrelse som egner seg til 

forbehandling (dvs. høyst 100 g) for kvantitativ analyse på grunnlag av de samlede laboratorieprøver, og for 

utvelgelse av enkeltprøver fra prøvematerialet som er blitt forbehandlet for å fjerne de ikke-fiberholdige delene(1). 

2.  DEFINISJONER 

2.1.  Vareparti 

 Den materialmengden som skal vurderes på grunnlag av en serie prøveresultater. Det kan f.eks. omfatte alt 

materiale som tilsvarer én enkelt stoffleveranse, alt stoff som er vevd på en bestemt bom, en forsendelse med garn 

eller én eller flere baller med råfibrer. 

2.2.  Samlet laboratorieprøve 

 Den delen av varepartiet som anses som representativt for hele varemengden, og som er tilgjengelig for 

laboratoriet. Den samlede laboratorieprøvens størrelse og art skal velges slik at den på en egnet måte gjenspeiler 

variasjonen i varepartiet og er lett å arbeide med i laboratoriet(2). 

2.3.  Prøvemateriale 

 Den delen av den samlede laboratorieprøven som blir underkastet en forbehandling for å fjerne de ikke-

fiberholdige delene, og som enkeltprøvene deretter tas fra. Prøvematerialets størrelse og art skal være tilstrekkelig 

til å gjenspeile variasjonen i den samlede laboratorieprøven på riktig måte(3). 

2.4.  Enkeltprøve 

 Den delen av materialet som er nødvendig for å gi ett enkelt analyseresultat, valgt fra prøvematerialet. 

3.  PRINSIPP 

 Prøvematerialet velges slik at det er representativt for den samlede laboratorieprøven. 

 Enkeltprøvene tas på en slik måte at de er representative for prøvematerialet. 

4.  PRØVETAKING AV LØSE FIBRER 

4.1.  Uorienterte fibrer 

 Prøvematerialet settes sammen av dotter som tas tilfeldig fra den samlede laboratorieprøven. Hele prøvematerialet 

blandes grundig ved hjelp av en laboratoriekarder(4). Kardefloret eller blandingen, også fibrer som henger fast ved 

karden og småfibrer som har falt av karden, forbehandles. Deretter tas det enkeltprøver i riktig innbyrdes 

vektforhold fra kardefloret eller blandingen, fra fasthengende fibrer og fra småfibrer som har falt av. 

 Dersom formen på kardefloret ikke berøres av forbehandlingen, tas enkeltprøvene på den måten som er beskrevet 

i 4.2. Dersom kardefloret ødelegges av forbehandlingen, velges det fra den forbehandlede prøven minst 16 

tilfeldige dotter av en egnet og mest mulig lik størrelse som føyes sammen til en enkeltprøve. 

4.2.  Orienterte fibrer (kardeflor, lunter, forgarn) 

 Fra tilfeldig valgte deler av den samlede laboratorieprøven tas det minst 10 snittprøver som hver veier ca. 1 g. 

Prøvematerialet som er sammensatt på denne måten, forbehandles. Deretter legges snittprøvene side om side, og 

enkeltprøven oppnås ved at det skjæres et snitt gjennom de 10 prøvene og tas én del fra hver av dem.  

  

(1) I noen tilfeller er det nødvendig å forbehandle hver enkeltprøve. 

(2) For ferdigvarer og konfeksjonsvarer se nummer 7. 

(3) Se nummer 1. 

(4) Laboratoriekarderen kan erstattes med en fiberblander eller ved en metode med «utkjemmede dotter». 
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5.  PRØVETAKING FRA GARN 

5.1.  Garn på spoler eller i hesper 

 Alle spoler i den samlede laboratorieprøven skal brukes. 

 Fra hver spole tas det sammenhengende, like og passende lengder, enten ved å spole fedd med samme antall 

omganger på en garnvinde(1) eller på annen måte. De enkelte lengdene legges sammen side om side, enten i form 

av et enkelt fedd eller én enkelt garnlengde, og det må sørges for at feddet eller garnlengden hele tiden består av 

like lengder fra hver spole. 

 Prøvematerialet forbehandles. 

 Enkeltprøven tas fra prøvematerialet ved at det skjæres en bunt tråder av lik lengde av feddet eller kabelen, og det 

må sørges for at ikke noe av garnet utelates. 

 Dersom t er garnets «tex» og n er antallet spoler i den samlede laboratorieprøven, skal det trekkes en garnlengde 

fra hver spole på 106/nt cm for å få et prøvemateriale på 10 g. 

 Dersom nt er meget høyt, dvs. mer enn 2 000, kan et tykkere fedd spoles opp og skjæres opp i to deler for å få en 

kabel av passende vekt. Endene av en prøve i kabelform skal bindes ordentlig sammen før forbehandlingen, og 

enkeltprøver skal tas ut i tilstrekkelig avstand fra knutene. 

5.2.  Varptråd 

 Prøvematerialet uttas ved at det i enden av renningen skjæres av en bunt på minst 20 cm lengde som inneholder 

alle trådene unntatt jaretrådene, som kastes. Trådbunten bindes sammen i en av endene. Dersom prøvematerialet 

er for stort til at det kan forbehandles i sin helhet, skal det deles opp i to eller flere deler der hver del er bundet 

sammen for forbehandling, og så skal delene føyes sammen på nytt etter å ha vært forbehandlet hver for seg. Fra 

prøvematerialet tas det en enkeltprøve av egnet lengde i motsatt ende fra knuten, der alle varptrådene er med. I en 

renning med N tråder med t «tex» vil lengden av en prøve på 1 g utgjøre 105/Nt cm. 

6.  PRØVETAKING AV STOFFER 

6.1.  Fra en samlet laboratorieprøve som består av et avskåret stykke tøy som er representativt for stoffet 

 En diagonal strimmel skjæres av prøven fra hjørne til hjørne, og jarekantene fjernes. Denne strimmelen er 

prøvematerialet. For å få et prøvemateriale på x g skal strimmelens overflate være x104/G cm2, der G er stoffets 

vekt i g/m2. 

 Etter forbehandling av strimmelen skal den skjæres i fire like store deler som legges oppå hverandre. 

Enkeltprøvene tas fra en hvilket som helst del av det lagdelte materialet ved å skjære gjennom alle lagene på en 

slik måte at hver enkeltprøve inneholder en lik lengde fra hvert lag. 

 Dersom stoffet har et vevd mønster, skal prøvematerialets lengde målt parallelt i renningens retning ikke være 

mindre enn mønsterrapporten i renningens retning. Er prøvematerialet under slike forhold for stort til at det kan 

forbehandles i sin helhet, skal det skjæres i like deler som forbehandles hver for seg. Disse delene skal legges 

oppå hverandre før enkeltprøven tas, samtidig som det legges vekt på at tilsvarende deler av mønsteret ikke faller 

sammen. 

6.2.  Fra en samlet laboratorieprøve som består av flere stykker avskåret tøy 

 Hvert tøystykke behandles som beskrevet i 6.1, deretter angis resultatene enkeltvis. 

7.  PRØVETAKING AV FERDIGVARER OG KONFEKSJONSVARER 

 Den samlede laboratorieprøven består vanligvis av en hel ferdigvare eller konfeksjonsvare eller av en 

representativ del av varen. 

 Ved behov skal prosentandelen bestemmes for de forskjellige delene av varen som ikke har samme fiberinnhold, 

for å kontrollere samsvar med bestemmelsene i artikkel 11. 

 Det tas et representativt prøvemateriale fra delen av ferdigvaren eller konfeksjonsvaren, som må ha sin 

sammensetning angitt på etiketten. Dersom varen har flere etiketter, skal det tas representative prøvematerialer fra 

hver del som er forsynt med etikett. 

 Dersom sammensetningen skal bestemmes for en vare som ikke er homogen, kan det være nødvendig å ta 

prøvematerialer fra hver enkelt del av varen og bestemme de enkelte delenes forholdsmessige andel av hele den 

aktuelle varen.  

  

(1) Dersom spolene kan plasseres på en egnet spolehekk, er det mulig å spole opp flere spoler samtidig. 
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 Prosentandelene skal deretter beregnes, idet det tas hensyn til de forholdsmessige andelene av de undersøkte 

delene. 

 Prøvematerialene forbehandles. 

 Deretter tas det representative enkeltprøver fra de forbehandlede prøvematerialene. 

II. Innledning om metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger 

 Metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger er basert på to hovedmetoder, henholdsvis manuell og 

kjemisk separering av fibrer. 

 Den manuelle metoden bør velges så langt det er mulig, fordi den vanligvis gir nøyaktigere resultater enn den 

kjemiske. Den kan brukes på alle tekstilprodukter der fibrene ikke utgjør en sammensatt blanding, f.eks. på garn 

som består av flere bestanddeler der hver enkelt del utgjør én enkelt fibertype, på stoffer der renningen består av 

en annen fiber enn innslaget, eller på strikket stoff sammensatt av ulike garntyper. 

 Metodene for kvantitativ kjemisk analyse av tekstilfiberblandinger er vanligvis basert på de enkelte 

bestanddelenes selektive løselighet. Etter at en av bestanddelene er fjernet, veies de uløselige restfibrene, og den 

løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. I første del av dette vedlegg sammenstilles de 

opplysninger som vanligvis framkommer etter analyser basert på denne metoden, og som gjelder for blandingene 

av tekstilfibrer nevnt i dette vedlegg, uansett sammensetning. Første del av dette vedlegg bør derfor brukes i 

tilknytning til de følgende delene av vedlegget, som inneholder detaljerte framgangsmåter for særskilte 

fiberblandinger. Det kan forekomme at visse kjemiske analyser er basert på et annet prinsipp enn selektiv 

løselighet. I så fall gis det utførlige opplysninger om dette i den aktuelle del av metoden. 

 De fiberblandinger som brukes ved framstilling av tekstilprodukter, og i mindre grad også de fiberblandinger som 

finnes i de ferdige produktene, inneholder noen ganger ikke-fiberholdig materiale som fettstoffer, voks eller 

hjelpestoffer eller vannløselige produkter som kan ha en naturlig opprinnelse eller være tilsatt for å lette 

framstillingen. Ikke-fiberholdig materiale må fjernes før analysen finner sted. Dette er grunnen til at det også er 

beskrevet en metode for å fjerne oljer, fettstoffer, voks og vannløselige produkter. 

 Tekstilene kan ellers inneholde harpikser eller andre stoffer tilsatt for å gi produktene særskilte egenskaper. Slike 

stoffer, herunder fargestoffer i særskilte tilfeller, kan endre reagensens innvirkning på den løselige bestanddelen 

og/eller helt eller delvis forsvinne med reagensen. Disse tilsettingsstoffene kan følgelig føre til feil, og de må 

fjernes før analysen foretas. Dersom det ikke er mulig å fjerne dem, kan metodene for kvantitativ kjemisk analyse 

som er beskrevet i dette vedlegg, ikke lenger brukes. 

 Fargestoffer i fargede fibrer anses som en integrert del av fiberen og skal ikke fjernes. 

 Disse analysene foretas på grunnlag av tørrvekten, og det er redegjort for en metode for å bestemme denne. 

 Resultatet oppnås ved at de tillatte toleranser som er fastsatt i vedlegg IX, anvendes på de enkelte fibrers tørrvekt. 

 Alle fibrer som finnes i blandingen, skal identifiseres før analysen foretas. Ved visse metoder kan den uløselige 

bestanddelen i en blanding delvis oppløses av reagensen som brukes til å oppløse de løselige bestanddelene. 

 Når det er mulig, er det blitt valgt reagenser som bare har liten eller ingen innvirkning på de uløselige fibrene. 

Dersom det må påregnes vekttap i forbindelse med analysen, skal resultatene korrigeres. For dette formål er det 

oppgitt korreksjonsfaktorer. Disse faktorene er blitt bestemt i forskjellige laboratorier ved at fibrer renset gjennom 

forbehandling er blitt behandlet med en egnet reagens, som spesifisert i analysemetoden. 

 Disse korreksjonsfaktorene skal bare brukes på normale fibrer, og andre korreksjonsfaktorer kan vise seg 

nødvendige dersom fibrene er blitt nedbrutt før eller under behandlingen. De foreslåtte metodene brukes på 

enkeltanalyser. 

 Det skal foretas minst to analyser på separate enkeltprøver, både når det gjelder manuell og kjemisk 

separeringsmetode. 

 Forutsatt at det er teknisk mulig, bør det i tvilstilfeller foretas en annen analyse med en metode som først oppløser 

den bestanddelen som restfiberen består av når den første metoden er fulgt.  
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KAPITTEL 2 

METODER FOR KVANTITATIV ANALYSE AV VISSE BINÆRE TEKSTILFIBERBLANDINGER 

I. Allmenne opplysninger som er felles for de metoder som skal brukes ved kvantitativ kjemisk analyse av 

tekstilfiberblandinger 

I.1.  BRUKSOMRÅDE 

Bruksområdet for hver metode angir hvilke fibrer denne metoden skal brukes på. 

I.2.  PRINSIPP 

Etter at bestanddelene i en blanding er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter fjernes en av bestanddelene, vanligvis ved selektiv løselighet(1). De uløselige 

restfibrene veies, og andelen av den løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. Med mindre det 

oppstår tekniske vanskeligheter, bør den fiberen det er mest av, oppløses for å få den fiberen det er minst av, 

som rest. 

I.3.  MATERIALE OG UTSTYR 

I.3.1.  Apparatur 

I.3.1.1.  Filterdigler og veieglass som er store nok til å romme diglene, eller annen apparatur som kan gi samme 

resultat 

I.3.1.2.  Sugekolbe 

I.3.1.3.  Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

I.3.1.4.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

I.3.1.5.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

I.3.1.6.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

I.3.2.  Reagenser 

I.3.2.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

I.3.2.2.  Andre reagenser er omhandlet i den relevante delen av metoden 

I.3.2.3.  Destillert eller avionisert vann 

I.3.2.4.  Aceton 

I.3.2.5.  Ortofosforsyre 

I.3.2.6.  Urea 

I.3.2.7.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

I.4.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

Ettersom det er tørrvekter som bestemmes, kreves det verken kondisjonering eller analyse i kondisjonert 

atmosfære. 

I.5.  PRØVEMATERIALE 

Fra den samlede laboratorieprøven velges det et representativt prøvemateriale som er tilstrekkelig til å gi de 

nødvendige enkeltprøver med en vekt på minst 1 g hver. 

I.6.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET(2) 

Foreligger det en bestanddel som ikke skal tas i betraktning ved beregningen av prosentandelene (se 

artikkel 19), skal denne fjernes først med en egnet metode som ikke berører fiberbestanddelene. 

For dette formål skal de ikke-fiberholdige delene som kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, 

fjernes ved å behandle prøvematerialet i Soxhlet-apparatet i en time og med minst seks omganger per time. 

Deretter avdampes petroleumseteren fra prøvematerialet, som i sin tur ekstraheres med direkte behandling ved 

at det først bløtes en time i vann i romtemperatur og deretter en time i vann ved 65 ± 5 C, samtidig som 

væsken røres om med jevne mellomrom. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal være 100:1. 

Vannoverskuddet fjernes ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven.  

  

(1) Metode nr. 12 er et unntak. Den er basert på bestemmelse av en stoffbestanddel i en av de to bestanddelene. 

(2) Se kapittel 1.1. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/121 

 

Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, silke, 

bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, akryl, 

polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at 

petroleumseter erstattes med aceton. 

Når det gjelder binære fiberblandinger som inneholder elastolefin og acetat, skal følgende framgangsmåte 

benyttes som forbehandling. Prøvematerialet ekstraheres i 10 minutter ved 80 C med en løsning som 

inneholder 25 g/l 50 % ortofosforsyre og 50 g/l urea. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal 

være 100:1. Vask prøvematerialet i vann, la vannet renne av og vask det med 0,1 % 

natriumhydrogenkarbonatløsning og til slutt forsiktig i vann. 

Dersom de ikke-fiberholdige delene ikke kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, skal metoden 

med vann nevnt ovenfor erstattes med en egnet metode som ikke vesentlig endrer noen av fiberbestanddelene. 

For visse ublekede naturlige plantefibrer (f.eks. jute- og kokosfibrer) bemerkes det imidlertid at normal 

forbehandling med petroleumseter og vann ikke fjerner alle de naturlige ikke-fiberholdige stoffene. Til tross 

for dette skal det ikke foretas ytterligere forbehandlinger, med mindre prøven inneholder 

etterbehandlingsmidler som ikke oppløses i petroleumseter og vann. 

I analyserapportene skal de forbehandlingsmetodene som er brukt, beskrives inngående. 

I.7.  FRAMGANGSMÅTE 

I.7.1.  Allmenn veiledning 

I.7.1.1.  Tørking 

 Alle tørkeoperasjoner skal vare minst 4 timer og høyst 16 timer, og de skal finne sted ved 105 ± 3 C i en 

ventilert ovn med ovnsdør som er lukket under hele tørketiden. Dersom tørketiden er mindre enn 14 timer, må 

det kontrolleres om det er oppnådd en konstant vekt. Vekten kan anses som konstant når vektforskjellen etter 

ny tørking i 60 minutter er mindre enn 0,05 %. 

 Unngå håndtering med bare hender av filterdiglene og veieglassene samt prøvene og restfibrene under 

tørkingen, avkjølingen og veiingen. 

 Tørk enkeltprøvene i et veieglass med proppen av. Etter tørkingen lukkes veieglasset før det tas ut av ovnen og 

raskt overføres til eksikkatoren. 

 Plasser filterdigelen i veieglasset og tørk den i ovnen sammen med lokket. Etter tørkingen lukkes veieglasset 

og overføres raskt til eksikkatoren. 

 Dersom det brukes annet utstyr enn filterdigel, skal tørkingen i ovnen utføres slik at det blir mulig å bestemme 

fibrenes tørrvekt uten vekttap. 

I.7.1.2.  Avkjøling 

 Alle avkjølingsprosesser skal foretas i eksikkatoren, som plasseres ved siden av vekten, helt til veieglassene 

blir fullstendig avkjølt, og ikke i noe tilfelle i mindre enn 2 timer. 

I.7.1.3.  Veiing 

 Når veieglasset er blitt avkjølt, veies det innen 2 minutter etter at det er tatt ut av eksikkatoren. Det veies med 

en nøyaktighet på 0,0002 g. 

I.7.2.  Framgangsmåte 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Garnet eller stoffet 

skjæres opp i ca. 10 mm lange deler som rives mest mulig i stykker. Enkeltprøven tørkes i et veieglass, 

avkjøles i eksikkatoren og veies. Overfør enkeltprøven til glassbeholderen beskrevet i den relevante delen av 

unionsmetoden, vei deretter straks veieglasset på nytt og beregn enkeltprøvens tørrvekt ved differanse. 

Analysen fullføres i samsvar med anvisningene i den relevante delen av den gjeldende metoden. Restfiberen 

undersøkes i mikroskopet for å kontrollere om behandlingen har fjernet den løselige fiberen fullstendig.  
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I.8.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Den uløselige bestanddelens vekt uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Prosentandelen av den løselige bestanddelen beregnes ved differanse. Resultatene beregnes på grunnlag av ren 

tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer som er nødvendige for å utligne vekttapet 

under forbehandlingen og analysen. Denne beregningen foretas etter formelen angitt i I.8.2. 

I.8.1. Beregning av prosentandel av den uløselige bestanddelen på grunnlag av ren tørrvekt, uten hensyn til fibrenes 

vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑟𝑑

𝑚
 

 der 

P1% er prosentandelen av den rene og tørre uløselige bestanddelen, 

m er enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen, 

r er restfibrenes tørrvekt, 

d er korreksjonsfaktoren for den uløselige bestanddelens vekttap i reagensen under analysen. De egnede 

verdier for «d» framgår av de aktuelle deler av teksten for hver metode. 

Disse «d»-verdiene er naturlig nok de normale verdier som brukes på fibrer som ikke er kjemisk nedbrutt. 

I.8.2. Beregning av prosentandelen av den uløselige bestanddelen på grunnlag av ren tørrvekt, med justering ved 

hjelp av tillatte toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: 

𝑃1𝐴% =  
100 𝑃1 (1 + 

(𝑎1 + 𝑏1)
100

)

𝑃1 (1 + 
(𝑎1 + 𝑏1)

100
) +  (100 − 𝑃1) (1 +  

(𝑎2 + 𝑏2)
100

)
 

der 

P1A%  er prosentandelen av den uløselige bestanddelen justert med tillatte toleranser og for vekttap under 

forbehandlingen, 

P1 er prosentandelen av den rene og tørre uløselige bestanddelen beregnet med formelen angitt i I.8.1, 

a1 er den tillatte toleransen for den uløselige bestanddelen (se vedlegg IX), 

a2 er den tillatte toleransen for den løselige bestanddelen (se vedlegg IX), 

b1 er det prosentvise tap av den uløselige bestanddelen forårsaket av forbehandlingen, 

b2 er det prosentvise tap av den løselige bestanddelen forårsaket av forbehandlingen. 

Prosentandelen av den andre bestanddelen (P2A %) tilsvarer 100 – P1A %. 

 Dersom det er brukt en særskilt forbehandling, skal verdiene for b1 og b2 om mulig bestemmes ved at alle rene 

fiberbestanddeler underkastes den forbehandling som brukes i analysen. Med rene fibrer menes fibrer som er 

fri for alle ikke-fiberholdige stoffer, med unntak av stoffer de normalt inneholder (av naturlige årsaker eller på 

grunn av produksjonsprosessen), i den tilstand (ubleket, bleket) de forekommer i varen som skal analyseres. 

 Dersom rene og atskilte fiberbestanddeler som har vært brukt til framstilling av varen som skal analyseres, 

ikke er tilgjengelige, skal det brukes middelverdier for b1 og b2 slik disse framkommer ved tester utført på rene 

fibrer av liknende type som fibrene i den undersøkte blandingen. 

 Brukes den normale forbehandling med ekstraksjon ved hjelp av petroleumseter og vann, kan det som regel 

ses bort fra korreksjonsfaktorene b1 og b2, unntatt for ubleket bomull, ubleket lin og ubleket hamp, der det 

vanligvis forutsettes et vekttap på 4 % forårsaket av forbehandlingen, og for polypropylen, der det forutsettes 

et vekttap på 1 %. 

 Når det gjelder andre fibrer, blir vekttap forårsaket av forbehandlingen normalt ikke tatt i betraktning ved 

beregningene.  
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II. Metode for kvantitativ analyse med manuell separering 

II.1.  BRUKSOMRÅDE 

 Metoden brukes på tekstilfibrer av enhver art forutsatt at de ikke utgjør en sammensatt blanding, og at det er 

mulig å skille dem manuelt. 

II.2.  PRINSIPP 

 Etter at bestanddelene i tekstilet er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter skilles fibrene manuelt før de tørkes og veies, slik at andelen av de enkelte fibrene 

kan beregnes. 

II.3.  APPARATUR 

II.3.1. Veieglass eller annen apparatur som gir samme resultater 

II.3.2. Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

II.3.3.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

II.3.4.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

II.3.5.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

II.3.6.  Nål 

II.3.7.  Snoteller eller tilsvarende apparatur 

II.4.  REAGENSER 

II.4.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

II.4.2.  Destillert eller avionisert vann 

II.4.3.  Aceton 

II.4.4.  Ortofosforsyre 

II.4.5.  Urea 

II.4.6.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

II.5.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Se I.4. 

II.6.  PRØVEMATERIALE 

 Se I.5. 

II.7.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Se I.6. 

II.8.  FRAMGANGSMÅTE 

II.8.1.  Analyse av garn 

 Av det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Dersom det dreier seg om 

svært fint garn, kan analysen foretas med en minstelengde på 30 m, uansett vekt. 

 Garnet skjæres i stykker av passende lengde, og de enkelte fibertypene skilles fra hverandre med en nål og 

eventuelt en snoteller. Når fibertypene er skilt på denne måten, plasseres de i et forhåndsveid veieglass og 

tørkes ved 105 ± 3 C til det oppnås en konstant vekt som beskrevet i I.7.1. og I.7.2. 

II.8.2.  Analyse av stoff 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas det i god avstand fra jarekanten en enkeltprøve med en vekt på 

minst 1 g, med nøyaktig avskårne kanter uten frynser som løper parallelt med varp- eller innslagstrådene, eller 

for strikket stoffs vedkommende, på langs eller tvers av maskerekkene. Skill tråder av forskjellig fibertype, 

samle dem i forhåndsveide veieglass og fortsett som beskrevet i II.8.1.  
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II.9.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte fiberbestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne vekttapet under forbehandlingen. 

II.9.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 
=  

100

1 +
𝑚2

𝑚1

 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand 

m1 er den første bestanddelens rene tørrvekt 

m2 er den andre bestanddelens rene tørrvekt. 

II.9.2.  Se I.8.2 for beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte 

toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen. 

III.1.  METODENES NØYAKTIGHET 

 Den nøyaktighet som er angitt for hver enkelt metode, gjelder reproduserbarheten. 

 Reproduserbarheten viser til påliteligheten, det vil si det nære samsvaret mellom forsøksresultater som oppnås 

av operatører i forskjellige laboratorier eller i forskjellige tidsrom, når det oppnås enkeltresultater ved 

anvendelse av samme metode på enkeltprøver fra samme homogene blanding. 

 Reproduserbarheten uttrykkes ved konfidensgrenser for resultatene for et konfidensnivå på 95 %. 

 Dette betyr at forskjellen mellom to resultater i en analyserekke som er utført i forskjellige laboratorier ved 

korrekt og normal bruk av metoden og for samme homogene blanding, bare vil overskride konfidensgrensene i 

fem av hundre tilfeller. 

III.2.  ANALYSERAPPORT 

III.2.1.  Oppgi at analysen er utført i samsvar med denne metode. 

III.2.2.  Angi nærmere opplysninger om eventuelle særskilte forbehandlinger (se I.6.). 

III.2.3.  Angi enkeltresultatene og det aritmetiske gjennomsnitt med én desimals nøyaktighet. 

IV. Særskilte metoder 

Oversiktstabell 

Metode 

Bruksområde 

Reagens/beskrivelse 

Løselig bestanddel Uløselig bestanddel 

1 Acetat Visse andre fibrer Aceton 

2 Visse proteinfibrer Visse andre fibrer Hypokloritt 

3 Viskose, kupro eller visse typer 

modal 

Visse andre fibrer Maursyre og sinkklorid 

4 Polyamid eller nylon Visse andre fibrer Maursyre, 80 % m/m 

5 Acetat Visse andre fibrer Benzylalkohol 

6 Triacetat eller polylaktid Visse andre fibrer Diklormetan 

7 Visse cellulosefibrer Visse andre fibrer Svovelsyre, 75 % m/m 

8 Akrylfibrer, visse modakryler 

eller visse klorfibrer 

Visse andre fibrer Dimetylformamid 

9 Visse klorfibrer Visse andre fibrer Karbondisulfid/aceton 

55,5/44,5 % v/v 

10 Acetat Visse andre fibrer Iseddik 
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Metode 

Bruksområde 

Reagens/beskrivelse 

Løselig bestanddel Uløselig bestanddel 

11 Silke Visse andre fibrer Svovelsyre, 75 % m/m 

12 Jute Visse animalske fibrer Metode for bestemmelse av 

nitrogeninnholdet 

13 Polypropylen Visse andre fibrer Xylen 

14 Visse andre fibrer Klorfibrer (homopolymerer av 

vinylklorid), elastolefin eller 

melamin 

Konsentrert svovelsyre 

15 Klorfibrer, visse modakryler, 

visse elastaner, acetat, triacetat 

Visse andre fibrer Sykloheksanon 

16 Melamin Bomull eller aramid Varm maursyre, 90 % m/m 

METODE NR. 1 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med aceton) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), lin (7), ekte hamp (8), jute (9), manilla (10), alfa (11), kokos 

(12), gyvel (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskose (25), akryl (26), polyamid 

eller nylon (30), polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

Denne metoden må ikke under noen omstendigheter brukes på overflateacetylerte acetatfibrer. 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med aceton. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolber på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagens 

 Aceton 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Enkeltprøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, det tilsettes 100 ml aceton per 

gram av enkeltprøven, kolben ristes og oppbevares i 30 minutter i romtemperatur mens den ristes fra tid til annen, 

og væsken dekanteres deretter igjennom en forhåndsveid filterdigel. 

 Denne behandlingen gjentas to ganger (i alt tre ekstraksjoner), men nå bare i 15 minutter, slik at den samlede 

behandlingstid med aceton er 1 time. Restfiberen overføres til en filterdigel. Filterdigelen vaskes ut med aceton 

og tømmes med suging. Digelen fylles på nytt med aceton, og den får renne ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 2 

VISSE PROTEINFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med hypokloritt) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  visse proteinfibrer som ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4) og protein (23) 

med 

2.  bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), 

polyester (35), polypropylen (37), elastan (43), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og 

melamin (47). 

 Dersom det forekommer flere typer proteinfibrer, gir denne metoden fibrenes samlede mengde, men ikke de 

enkelte prosentandelene. 

2.  PRINSIPP 

 Proteinfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en hypoklorittløsning. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre proteinfibrer beregnes ved differanse. 

 For å tilberede hypoklorittløsningen kan litium- eller natriumhypokloritt brukes. 

 Litiumhypokloritt anbefales dersom det bare dreier seg om et lite antall analyser, eller dersom analysene utføres 

med ganske lange mellomrom. Dette fordi fast litiumhypokloritt, i motsetning til natriumhypokloritt, inneholder 

en nærmest konstant hypoklorittandel. Dersom denne andelen er kjent, er det ikke nødvendig å kontrollere den 

ved hjelp av jodometri for hver enkelt analyse, fordi det kan brukes en konstant veid porsjon med hypokloritt. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a) Erlenmeyerkolbe på 250 ml med glasspropp 

b)  Termostat som kan reguleres til 20 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Hypoklorittreagens 

i)  Litiumhypoklorittløsning 

 Denne består av en nylig tilberedt løsning som inneholder 35 ± 2 g/l aktivt klor (ca. 1 M), som 

tilsettes 5 ± 0,5 g/l natriumhydroksid som er oppløst på forhånd. Deretter oppløses 100 g litiumhypokloritt 

som inneholder 35 % aktivt klor (eller 115 g som inneholder 30 % aktivt klor) i ca. 700 ml destillert vann. 

Tilsett 5 g natriumhydroksid oppløst i ca. 200 ml destillert vann og fyll opp med destillert vann til 1 liter. 

En nylig tilberedt løsning behøver ikke å kontrolleres med jodometri. 

ii)  Natriumhypoklorittløsning 

 Denne består av en nylig tilberedt løsning som inneholder 35 ± 2 g/l aktivt klor (ca. 1 M), som 

tilsettes 5 ± 0,5 g/l natriumhydroksid som er oppløst på forhånd. 

 Innholdet av aktivt klor i løsningen kontrolleres med jodometri før hver analyse. 

b)  Fortynnet eddiksyre 

 5 ml iseddik tynnes ut med vann til 1 liter.  
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4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Ca. 1 g av enkeltprøven plasseres i 

kolben på 250 ml. Ca. 100 ml hypoklorittløsning (litiumhypokloritt eller natriumhypokloritt) tilsettes, og kolben 

ristes kraftig slik at enkeltprøven blir gjennomfuktet. 

 Kolben plasseres deretter i en termostat ved 20 C i 40 minutter og ristes kontinuerlig, eller i det minste med 

jevne mellomrom. Det avgis varme når ull oppløses, og reaksjonsvarmen som utvikler seg ved bruk av denne 

metoden, må fordeles og bortledes. Det kan ellers oppstå betydelige feil på grunn av en begynnende oppløsning 

av de uløselige fibrene. 

 Etter 40 minutter filtreres innholdet i kolben gjennom en forhåndsveid glassfilterdigel. Kolben skylles deretter 

med litt hypoklorittreagens for å fjerne eventuelle restfibrer, og innholdet helles i filterdigelen. Digelen tømmes 

med suging, og restfibrene vaskes etter tur med vann, fortynnet eddiksyre og til slutt vann igjen. Digelen tømmes 

med suging etter hver tilsetting av væske. Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg 

selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for bomull, 

viskose, modal og melamin, der «d» = 1,01, og for ubleket bomull, der «d» = 1,03. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 3 

VISKOSE, KUPRO ELLER VISSE TYPER MODAL OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med maursyre og sinkklorid) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  viskose (25) eller kupro (21), herunder visse typer modalfibrer (22), 

med 

2.  bomull (5), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Dersom det påvises at det finnes en modalfiber i blandingen, skal det foretas en forundersøkelse for å bringe på 

det rene om denne fiberen er løselig i reagensen. 

 Denne metoden kan ikke brukes på blandinger der bomullen har gjennomgått en omfattende kjemisk nedbryting, 

og heller ikke dersom viskose- eller kuprofibrene ikke lenger er fullstendig løselige fordi det finnes visse farge- 

eller etterbehandlingsmidler i blandingen som ikke kan fjernes fullt ut. 

2.  PRINSIPP 

 Viskose-, kupro- eller modalfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en reagens som består av 

maursyre og sinkklorid. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies, og den korrigerte vekten uttrykkes i 

prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre viskose-, kupro- eller modalfibrer beregnes ved 

differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolber på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Apparatur som gjør det mulig å holde kolbene ved 40 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Løsning som består av 20 g smeltet vannfri sinkklorid og 68 g vannfri maursyre tynnet ut med vann til 100 g 

(det vil si 20 vektdeler smeltet vannfri sinkklorid til 80 vektdeler 85 % m/m maursyre).  
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 Merknad: 

 Det vises i denne forbindelse til nr. I.3.2.2. som fastsetter at alle anvendte reagenser skal være kjemisk rene. 

Det er dessuten nødvendig å bruke utelukkende smeltet vannfri sinkklorid. 

b)  Ammoniumhydroksidløsning: 20 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Prøven plasseres straks i kolben 

som er forhåndsoppvarmet til 40 C. Deretter tilsettes 100 ml av maursyre-/sinkkloridløsningen, 

forhåndsoppvarmet til 40 C, per g av prøven. Kolben lukkes og ristes kraftig. Hold kolben med innhold konstant 

ved 40 C i to og en halv time, og rist den hver time. 

 Kolbens innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel. Fibrer som eventuelt er igjen kolben, skylles ned i 

digelen ved hjelp av reagensen. Det etterskylles med 20 ml av reagensen, forhåndsoppvarmet til 40 C. 

 Filterdigelen og restfibrene vaskes grundig med vann ved 40 C. Den fiberholdige resten skylles med ca. 100 ml 

kald ammoniakkløsning (3.2 bokstav b)). Sørg for at restfibrene er fullstendig nedsenket i løsningen 

i 10 minutter(1), skyll deretter grundig med kaldt vann. 

 Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes den gjenværende væsken med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,02 for bomull, 1,01 for 

melamin og 1,00 for elastolefin. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 2 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 4 

POLYAMID ELLER NYLON OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 80 % m/m maursyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  polyamid eller nylon (30) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), 

polyester (35), polypropylen (37), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

Som nevnt ovenfor kan denne metoden også brukes på ullblandinger, men når andelen av ull overstiger 25 %, skal 

metode nr. 2 brukes (oppløsning av ullen i en alkalisk natriumhypokloritt- eller litiumhypoklorittløsning). 

2.  PRINSIPP 

 Polyamid- eller nylonfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med maursyre. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre polyamid- eller nylonfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen)  

  

(1) For å sikre at den fiberholdige resten er nedsenket i ammoniakkløsningen i 10 minutter, kan det for eksempel under filterdigelen 

monteres en kopling med ventil som gjør det mulig å regulere ammoniakkstrømmen. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/129 

 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagenser 

a)  Maursyre (80 % m/m, relativ densitet ved 20 C: 1,186). 880 ml 90 % m/m maursyre (relativ densitet ved 

20 C: 1,204) tynnes ut med vann til 1 liter. Alternativt tynnes 780 ml 98-100 % m/m maursyre (relativ 

densitet ved 20 C: 1,220) ut med vann til 1 liter. 

 Konsentrasjonen er ikke kritisk innenfor intervallet 77–83 % m/m maursyre. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning: 80 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Prøven plasseres i en 

erlenmeyerkolbe på minst 200 ml, og det tilsettes 100 ml maursyre per gram av prøven. Kolben lukkes og ristes 

slik at prøven blir gjennomfuktet. La kolben stå i 15 minutter ved romtemperatur mens den ristes med jevne 

mellomrom. Kolbens innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel, og eventuelle restfibrer overføres til 

digelen ved at kolben skylles med litt maursyrereagens. 

 Digelen tømmes med suging, og restfibrene på filteret vaskes etter tur med maursyrereagens, varmt vann, 

fortynnet ammoniakkløsning og til slutt kaldt vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetning av væske. 

Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 5 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med benzylalkohol) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

med 

2.  triacetat (24), elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med benzylalkohol ved 52 ± 2 C. 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies, og vekten uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

c)  Termostat eller et annet apparat som gjør det mulig å holde kolben ved en temperatur på 52 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Benzylalkohol 

b)  Etanol  



Nr. 26/130 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe, og det tilsettes 100 ml benzylalkohol per gram av prøven. Kolben lukkes 

og festes til risteapparatet slik at den nedsenkes i et vannbad med en temperatur på 52 ± 2 C, og deretter ristes 

den i 20 minutter ved denne temperaturen. 

 (Bruk av risteapparatet kan eventuelt erstattes med kraftig risting for hånd.) 

 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. En ny porsjon benzylalkohol tilsettes kolben, og den 

ristes på nytt ved 52 ± 2 C i 20 minutter. 

 Væsken dekanteres gjennom digelen. Denne framgangsmåten gjentas en tredje gang. 

 Væsken og restfibrene helles til slutt i digelen. Eventuelle gjenværende fibrer i kolben skylles ut ved å tilsette en 

ekstra porsjon benzylalkohol ved 52 ± 2 C. Tøm digelen grundig. 

 Fibrene overføres til en kolbe, skylles med etanol og dekanteres gjennom filterdigelen etter at kolben er ristet for 

hånd. 

 Utskyllingen gjentas to eller tre ganger. Restfiberen overføres til digelen, som tømmes grundig. Digelen og 

restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 6 

TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med diklormetan) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  triacetat (24) eller polylaktid (34) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Merknad: 

 Triacetatfibrer som har fått en særskilt etterbehandling som fører til delvis hydrolyse, kan ikke lenger oppløses 

fullt ut i reagensen. Dersom dette er tilfelle, kan metoden ikke brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Triacetat- eller polylaktidfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med diklormetan. Restfiberen samles 

opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre triacetat- eller polylaktidfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagens 

 Diklormetan 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte:  
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 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml diklormetan per gram av 

prøven. Kolben lukkes med proppen og ristes slik at prøven blir gjennomfuktet. Oppbevar prøven 30 minutter i 

romtemperatur mens den ristes hvert tiende minutt. Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. 

60 ml diklormetan tilsettes i kolben med restfibrene, kolben ristes for hånd, og innholdet filtreres gjennom 

filterdigelen. Restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med litt mer diklormetan. Væskeoverskuddet 

fjernes med suging, og digelen fylles på nytt med diklormetan som får renne ut av seg selv. 

 Til sist fjernes væskeoverskuddet med suging, og deretter behandles restfibrene med kokende vann for å fjerne 

løsemiddelet fullstendig. Det suges før digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polyester, 

elastomultiester, elastolefin og melamin, der verdien «d» er 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 7 

VISSE CELLULOSEFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  bomull (5), lin (7), hamp (8), rami (14), kupro (21), modal (22), viskose (25) 

med 

2.  polyester (35), elastomultiester (45) og elastolefin (46). 

2.  PRINSIPP 

 Cellulosefibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med 75 % m/m svovelsyre. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies, og vekten uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

cellulosefibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 500 ml med glasspropp 

b)  Termostat eller et annet apparat som gjør det mulig å holde kolben ved en temperatur på 50 ± 5 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre, 75 ± 2 % m/m 

 Framstilles ved at 700 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) forsiktig og under avkjøling tilsettes 

til 350 ml destillert vann. 

 Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med vann til 1 liter. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning 

 80 ml ammoniakkløsning (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 500 ml med glasspropp, og det tilsettes 200 ml 75 % svovelsyre 

per gram av prøven. Kolben lukkes med proppen og ristes forsiktig slik at prøven blir gjennomfuktet.  
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 Kolben oppbevares i én time ved 50 ± 5 C og ristes regelmessig med omkring 10 minutters mellomrom. Kolbens 

innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel med suging. Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at 

kolben skylles med litt 75 % svovelsyre. Digelen tømmes med suging, og restfibrene som befinner seg i filteret, 

skylles én gang ved hjelp av en ny porsjon svovelsyre. Ikke bruk suging før syren har rent ut av seg selv. 

 Restfibrene vaskes gjentatte ganger med kaldt vann, to ganger med fortynnet ammoniakkløsning og deretter 

grundig med kaldt vann igjen. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. Ikke bruk suging før 

skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. Til slutt tømmes den gjenværende væsken fra digelen med 

suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 8 

AKRYLFIBRER, VISSE MODAKRYLER ELLER VISSE KLORFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med dimetylformamid) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  akrylfibrer (26), visse modakryler (29) eller visse klorfibrer (27)(1) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), 

polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Metoden brukes også på akrylfibrer og visse modakryler som er behandlet med premetalliserte fargestoffer, men 

ikke på dem som er farget med etterkromerte fargestoffer. 

2.  PRINSIPP 

 Akrylfibrer, modakryler eller klorfibrer i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med dimetylformamid 

oppvarmet i kokende vannbad. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig 

og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre akrylfibrer, modakrylfibrer eller klorfibrer 

beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Kokende vannbad 

3.2.  Reagens 

 Dimetylformamid (kokepunkt 153 ± 1 C) som ikke inneholder mer enn 0,1 % vann 

 Denne reagensen er giftig, og det anbefales å arbeide under avtrekk. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 80 ml dimetylformamid 

per gram av prøven, forhåndsoppvarmet i kokende vannbad. Kolben lukkes med proppen, ristes slik at prøven blir 

gjennomfuktet, og varmes i vannbadet på kokepunktet i ca. én time. Kolben med innhold ristes forsiktig for hånd 

fem ganger i løpet av denne tiden.  

  

(1) Modakrylfibrenes og klorfibrenes løselighet i reagensen skal kontrolleres før analysen foretas. 
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 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel slik at fibrene holdes tilbake i kolben. Kolben tilsettes 

nye 60 ml dimetylformamid og oppvarmes igjen i 30 minutter. Kolben ristes forsiktig for hånd to ganger i løpet 

av denne tiden. 

 Kolbens innhold filtreres gjennom filterdigelen med suging. 

 Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med dimetylformamid. Digelen tømmes med 

suging. Vask restfibrene med ca. 1 liter vann oppvarmet til 70-80 C, og fyll digelen hver gang. 

 Etter hver tilsetning med vann suges det en kort stund, men ikke før vannet har rent ut av seg selv. Dersom 

skyllevæsken renner for langsomt gjennom digelen, kan det suges lett. 

 Digelen med restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for ull, bomull, 

kupro, modal, polyester, elastomultiester og melamin, der verdien «d» er 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 9 

VISSE KLORFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  visse klorfibrer (27), dvs. visse polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte(1), 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45) og melamin (47). 

 Dersom innholdet av ull eller silke i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 2 brukes. 

 Dersom innholdet av polyamid eller nylon i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 4 brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Klorfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en azeotrop blanding av karbondisulfid og aceton. 

Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre polyvinylkloridfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

3.2.  Reagenser 

a)  Azeotrop blanding av karbondisulfid og aceton (55,5 volumprosent karbondisulfid og 44,5 volumprosent 

aceton). Denne reagensen er giftig, og det anbefales å arbeide under avtrekk. 

b)  Etanol (92 volumprosent) eller metanol 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml azeotrop blanding 

per gram av prøven. Kolben lukkes omhyggelig og ristes i romtemperatur i 20 minutter på et mekanisk 

risteapparat eller for hånd med kraftige bevegelser.  

  

(1) Polyvinylkloridfibrenes løselighet i reagensen skal kontrolleres før analysen foretas. 
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 Dekanter supernatanten gjennom en forhåndsveid filterdigel. 

 Denne behandlingen gjentas med 100 ml fersk reagens. Prosessen gjentas helt til en dråpe av ekstraksjonsvæsken 

etter avdampning på et urglass ikke lenger etterlater seg noen polymeravleiring. Restfiberen overføres til 

filterdigelen med mer reagens, væsken tømmes med suging, og digelen og restfibrene skylles med 20 ml alkohol 

og deretter tre ganger med vann. La skyllevæsken renne ut av seg selv før det suges. Digelen og restfibrene 

tørkes, avkjøles og veies. 

 Merknad: 

 Hos visse blandinger med høyt innhold av klorfibrer kan prøven skrumpe sterkt under tørkingen, og dette sinker 

reagensens oppløsning av klorfibrene. 

 Dette forhindrer likevel ikke at klorfibrene til slutt oppløses. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 10 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med iseddik) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

 med 

2.  visse klorfibrer (27), dvs. polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte, elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med iseddik. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

3.2.  Reagens 

 Iseddik (over 99 %). Denne blandingen er svært etsende og må derfor håndteres med forsiktighet. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml iseddik per gram 

av prøven. Kolben lukkes omhyggelig og ristes i romtemperatur i 20 minutter på et mekanisk risteapparat eller for 

hånd med kraftige bevegelser. Dekanter supernatanten gjennom en forhåndsveid filterdigel. Denne behandlingen 

gjentas to ganger med 100 ml fersk reagens, slik at det i alt foretas tre ekstraksjoner. 

 Restfiberen overføres til filterdigelen, og denne tømmes med suging. Digelen og restfibrene skylles med 50 ml 

iseddik og deretter tre ganger med vann. La væsken renne ut av seg selv etter hver skylling før det suges. Digelen 

og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 11 

SILKE OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  silke (4) 

 med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Silkefibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med 75 % m/m svovelsyre(1). 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre silkefibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre (75 ± 2 % m/m) 

 Framstilles ved at 700 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) tilsettes forsiktig og under avkjøling 

til 350 ml destillert vann. 

 Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med vann til 1 liter. 

b)  Fortynnet svovelsyre: 100 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) tilsettes langsomt til 1 900 ml 

destillert vann. 

c)  Fortynnet ammoniakkløsning: 200 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut 

med vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml 75 % m/m 

svovelsyre per gram av prøven før proppen settes i. Rist kraftig og la kolben stå i romtemperatur i 30 minutter. 

Rist kolben på nytt og la den stå i 30 minutter. 

 Kolben ristes en siste gang, og innholdet filtreres gjennom den forhåndsveide filterdigelen. Eventuelle restfibrer i 

kolben skylles ut med 75 % svovelsyre. Restfibrene vaskes i filterdigelen etter tur med 50 ml fortynnet 

svovelsyre, 50 ml vann og 50 ml fortynnet ammoniakkløsning. Fibrene skal hver gang være i kontakt med 

væsken i ca. 10 minutter før det suges. Skyll til sist med vann og la fibrene ligge i vannet i 30 minutter. 

 Digelen tømmes med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 0,985 for ull, 1,00 for 

elastolefin og 1,01 for melamin.  

  

(1) Vill silke, som f.eks. tussahsilke, oppløses ikke fullstendig med 75 % m/m svovelsyre. 
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6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 12 

JUTE OG VISSE ANIMALSKE FIBRER 

(Metode for bestemmelse av nitrogeninnholdet) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  jute (9) 

med 

2.  visse animalske fibrer. 

 Bestanddelen av animalske fibrer kan bestå utelukkende av hår (2 og 3) eller ull (1), eller av en blanding av disse. 

Denne metoden kan ikke brukes på tekstilblandinger som inneholder ikke-fiberholdig materiale på nitrogenbasis 

(fargestoffer, etterbehandlingsmidler osv.). 

2.  PRINSIPP 

 Blandingens nitrogeninnhold bestemmes, og på grunnlag av dette og det kjente eller antatte nitrogeninnholdet i de 

to bestanddelene, beregnes deres forholdsmessige andel. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Kjeldahl-kolbe på 200-300 ml 

b)  Kjeldahl-destillasjonsapparat med dampgenerator 

c)  Titreringsapparat med en nøyaktighet på 0,05 ml 

3.2.  Reagenser 

a)  Toluen 

b)  Metanol 

c)  Svovelsyre, relativ densitet ved 20 C: 1,84(1) 

d)  Kaliumsulfat(1) 

e)  Selendioksid(1) 

f)  Natriumhydroksidløsning (400 g/l). 400 g natriumhydroksid oppløses i 400-500 ml vann, og væsken tynnes ut 

med vann til 1 liter. 

g)  Indikatorblanding. 0,1 g metylrødt oppløses i 95 ml etanol og 5 ml vann, og løsningen blandes med 0,5 g 

bromkresolgrønt oppløst i 475 ml etanol og 25 ml vann. 

h)  Borsyreløsning. 20 g borsyre oppløses i 1 liter vann. 

i)  Svovelsyre 0,02 N (standardvolumløsning) 

4.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Forbehandlingen beskrevet i den allmenne veiledningen erstattes av følgende forbehandling: 

 Det lufttørkede prøvematerialet ekstraheres i et Soxhlet-apparat ved hjelp av en blanding av 1 volumdel toluen 

og 3 volumdeler metanol i 4 timer, med minst 5 omganger per time. Prøven eksponeres for luft slik at 

løsemiddelet kan fordampes, og de siste sporene fjernes ved å varme opp prøven i en varmeovn ved 105 ± 3 C. 

Deretter ekstraheres prøven i vann (50 ml per g av prøven) ved koking med tilbakeløp i 30 minutter. Etter 

filtrering plasseres prøven på nytt i flasken, og ekstraksjonen gjentas med samme mengde vann. Etter ny filtrering 

fjernes vannoverskuddet ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven. 

 Merknad: 

 Toluen og metanol er giftige, og alle nødvendige forholdsregler bør derfor treffes når de er i bruk.  

  

(1) Disse reagensene skal være nitrogenfrie. 
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5.  FRAMGANGSMÅTE 

5.1.  Allmenn veiledning 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen når det gjelder utvelging, tørking og veiing av prøven. 

5.2.  Detaljert framgangsmåte 

 Prøven plasseres i en Kjeldahl-kolbe. Prøven, som veier minst 1 g, i kolben tilsettes etter tur 2,5 g kaliumsulfat, 

0,1-0,2 g selendioksid og 10 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84). Kolben varmes opp, først forsiktig 

til fibrene er fullstendig ødelagt, dernest kraftigere helt til løsningen er blitt klar og nesten fargeløs. Kolben 

oppvarmes i ytterligere 15 minutter. Kolben avkjøles, innholdet tynnes ut forsiktig med 10-20 ml vann, avkjøles 

og overføres kvantitativt til en 200 ml målekolbe, og analyseløsningen framstilles deretter ved å fylle opp med 

vann til 200 ml-merket. Det fylles ca. 20 ml borsyre i en erlenmeyerkolbe på 100 ml, og kolben plasseres under 

kondensatoren i Kjeldahl-destillasjonsapparatet slik at utløpsrøret munner ut like under overflaten på 

borsyreløsningen. Nøyaktig 10 ml av analyseløsningen overføres til destillasjonskolben, og minst 5 ml 

natriumhydroksidløsning tilsettes i trakten. Proppen løsnes forsiktig slik at natriumhydroksidløsningen renner 

langsomt inn i kolben. Dersom analyseløsningen og natriumhydroksidløsningen danner to atskilte lag, blandes 

disse ved forsiktig risting. Destillasjonskolben oppvarmes forsiktig, samtidig som damp fra generatoren ledes inn 

i væsken. Ca. 20 ml av destillatet samles opp, erlenmeyerkolben senkes slik at utløpsrøret på kondensatoren 

befinner seg ca. 20 mm over væskens overflate, og destillasjonen fortsetter deretter i ytterligere ett minutt. Enden 

på utløpsrøret skylles med vann, og skyllevæsken samles opp i erlenmeyerkolben. Kolben fjernes og erstattes av 

en annen erlenmeyerkolbe som inneholder ca. 10 ml borsyreløsning, og deretter samles det opp ca. 10 ml destillat. 

 De to destillatene titreres hver for seg med 0,02 N svovelsyre ved hjelp av indikatorblandingen. 

Titreringsresultatene for de to destillatene noteres. Dersom resultatet for det andre destillatet er høyere enn 0,2 ml, 

gjentas prøven. Destillasjonen finner sted med en annen delmengde av analyseløsningen. 

 Det tas en blindprøve, dvs. at oppløsningen og destillasjonen finner sted bare ved bruk av reagensene. 

6.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

6.1.  Nitrogenets prosentvise andel av den tørre prøven beregnes slik: 

𝐴% =  
28 (𝑉 − 𝑏) 𝑁

𝑊
 

 der 

A = prosentinnhold av nitrogen i den tørre og rene prøven, 

V = samlet forbruk i ml av svovelsyre i prøven, 

b = samlet forbruk i ml av svovelsyre i blindprøven, 

N = svovelsyrens faktiske titer, 

W = enkeltprøvens tørrvekt (g). 

6.2.  Ved bruk av verdiene 0,22 % for nitrogeninnholdet i jute og 16,2 % for nitrogeninnholdet i animalske fibrer, der 

begge prosentdeler er uttrykt på grunnlag av fibrenes tørrvekt, beregnes blandingens sammensetning ved hjelp av 

følgende formel: 

𝑃𝐴% =  
𝐴 − 0,22

16,2 − 0,22
 × 100 

 der 

PA% = prosentinnhold av animalske fibrer i den rene, tørre prøven. 

7.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %.  
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METODE NR. 13 

POLYPROPYLEN OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med xylen) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  polypropylenfibrer (37) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), 

akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Polypropylenfiberen i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med kokende xylen. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av polypropylen beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Tilbakeløpskjøler (tilpasset væsker med høyt kokepunkt) med sliping tilpasset erlenmeyerkolben a) 

c)  Varmekappe ved kokepunktet for xylen 

3.2.  Reagens 

 Xylen som destillerer mellom 137 og 142 ºC 

 Merknad: 

 Xylen er meget brannfarlig og avgir giftig damp. Når dette stoffet brukes, må det treffes egnede sikkerhetstiltak. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe (3.1 bokstav a)), og det tilsettes 100 ml xylen (3.2) per gram av prøven. 

Kjøleren (3.1 bokstav b)) settes på plass, og innholdet bringes til kokepunktet og kokes i 3 minutter. 

 Den varme væsken dekanteres straks gjennom en forhåndsveid filterdigel (se merknad 1). Behandlingen gjentas 

to ganger, hver gang med 50 ml ferskt løsemiddel. 

 Restfiberen som er igjen i kolben, vaskes to ganger med 30 ml kokende xylen og deretter to ganger med 75 ml 

petroleumseter (I.3.2.1 i den allmenne veiledningen). Etter annen gangs vasking med petroleumseter filtreres 

kolbens innhold gjennom filterdigelen, og eventuelle restfibrer overføres til digelen ved hjelp av en liten porsjon 

med petroleumseter. La løsemiddelet fordampe fullstendig. Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

 Merknader: 

1.  Filterdigelen som xylenet dekanteres gjennom, må være oppvarmet på forhånd. 

2.  Etter behandlingen med kokende xylen må det påses at kolben som inneholder restfiberen, er tilstrekkelig 

avkjølt før petroleumseteren tilsettes. 

3.  For å begrense brannfaren og faren for forgiftning for operatøren kan det brukes apparater for varmekstraksjon 

og egnede framgangsmåter som gir identiske resultater(1). 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %.  

  

(1) Se f.eks. apparatet som er beskrevet i Melliand Textilberichte 56 (1975), s. 643-645. 
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METODE NR. 14 

VISSE FIBRER OG KLORFIBRER (HOMOPOLYMERER AV VINYLKLORID), ELASTOLEFIN ELLER 

MELAMIN 

(Metode med konsentrert svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), visse akryler (26), visse 

modakryler (29), polyamid eller nylon (30), polyester (35) og elastomultiester (45) 

med 

2.  klorfibrer (27) basert på homopolymerer av vinylklorid, eventuelt etterklorerte, elastolefin (46) og melamin 

(47). 

 De modakrylene det dreier seg om, gir en klar løsning ved nedsenkning i konsentrert svovelsyre (relativ densitet 

ved 20 C: 1,84). 

 Denne metoden kan brukes i stedet for metode nr. 8 og 9. 

2.  PRINSIPP 

 Andre bestanddeler enn klorfibrer, elastolefin eller melamin (dvs. fibrene nevnt i nr. 1.1) i en kjent tørrvekt av 

blandingen oppløses med konsentrert svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84). 

 Restfiberen, som består av klorfibrer, elastolefin eller melamin, samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten 

korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av den andre 

bestanddelen beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Glasstav med flat ende 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre, konsentrert (relativ densitet ved 20 C: 1,84) 

b)  Vannløsning av svovelsyre, ca. 50 % m/m 

 Framstilles ved at 400 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) forsiktig og under avkjøling tilsettes 

til 500 ml destillert eller avionisert vann. Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med 

vann til 1 liter. 

c)  Fortynnet ammoniakkløsning 

 60 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med destillert vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i kolben (3.1. bokstav a)), og det tilsettes 100 ml svovelsyre (3.2. bokstav a)) per gram av 

prøven. 

 Oppbevar prøven i romtemperatur i 10 minutter, og rør i den av og til med glasstaven. Dersom det dreier seg om 

et vevd eller strikket stoff, presses det med glasstaven mot kolbeveggen med et lett trykk for lettere å løse opp 

materialet i svovelsyren. 

 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. 100 ml svovelsyre (3.2. bokstav a)) tilsettes på nytt i 

kolben og operasjonen gjentas. Kolbens innhold helles i filterdigelen, og den fiberholdige resten skrapes ut med 

glasstaven. Ved behov tilsettes litt konsentrert svovelsyre (3.2. bokstav a)) for å fjerne fibrer som kleber seg til 

kolbeveggen. Filterdigelen tømmes ved suging. Fjern filtratet ved å tømme eller skifte filterkolben, deretter 

vaskes restfiberen i digelen etter tur med 50 % svovelsyreløsning (3.2. bokstav b)), destillert eller avionisert vann 

(I.3.2.3 i den allmenne veiledningen) og ammoniakkløsning (3.2. bokstav c)), og til sist vaskes den grundig med 

destillert eller avionisert vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. (Det må ikke suges 

under skyllingene, kun etter at væsken har rent ut av seg selv.) Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 15 

KLORFIBRER, VISSE MODAKRYLER, VISSE ELASTANER, ACETAT, TRIACETAT OG VISSE ANDRE 

FIBRER 

(Metode med sykloheksanon) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19), triacetat (24), klorfibrer (27), visse modakryler (29) og visse elastaner (43) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), 

akryl (26), glassfiber (44) og melamin (47). 

 Dersom det forekommer modakryler eller elastaner, må det foretas en forundersøkelse for å bringe på det rene om 

fiberen er fullstendig løselig i reagensen. 

 Til analyse av blandinger som inneholder klorfibrer, kan også metode nr. 9 eller 14 brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Acetat- og triacetatfibrer, klorfibrer, visse modakryler og visse elastaner i en kjent tørrvekt av blandingen 

oppløses med sykloheksanon ved en temperatur nær kokepunktet. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av 

klorfiber, modakryl, elastan, acetat og triacetat beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Apparat for varmekstraksjon som gjør det mulig å bruke framgangsmåten i avsnitt 4 (se figuren nedenfor, som 

viser en variant av apparatet beskrevet i Melliand Textilberichte 56 (1975) s. 643-645) 

b)  Filterdigel til prøven 

c)  Porøs plate, porøsitetsgrad 1 

d)  Tilbakeløpskjøler som kan festes til destillasjonskolben 

e)  Varmeapparat 

3.2.  Reagenser 

a)  Sykloheksanon, kokepunkt 156 C 

b)  Etanol, 50 volumprosent 

 Merknad: 

 Sykloheksanon er brennbart og giftig. Når dette stoffet brukes, må det treffes egnede sikkerhetstiltak. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Destillasjonskolben fylles med 100 ml sykloheksanon per gram av prøven. Deretter innsettes 

ekstraksjonsapparatet, der filterdigelen med prøven og den porøse platen i lett skråstilling er plassert på forhånd. 

Tilbakeløpskjøleren innsettes. Væsken kokes opp, og ekstraksjonen fortsetter i 60 minutter med 

minst 12 omganger per time. 

 Etter ekstraksjon og avkjøling fjernes ekstraksjonsbeholderen, filterdigelen tas ut, og den porøse platen fjernes. 

Innholdet i filterdigelen vaskes 3 eller 4 ganger med 50 % etanol som er oppvarmet til omkring 60 C, og deretter 

med 1 liter vann ved 60 C.  
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 Det må ikke suges under eller mellom skyllingene. Løsemiddelet må renne ut av seg selv, og deretter suges det. 

 Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for silke og 

melamin, der «d» = 1,01, og akryl, der «d» = 0,98. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilfibrer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

Figur nevnt i 3.1 bokstav a) i metode nr. 15 
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METODE NR. 16 

MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med varm maursyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  melamin (47) 

 med 

2.  bomull (5) og aramid (31). 

2.  PRINSIPP 

 Melaminet i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med varm maursyre (90 % m/m). 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av den andre bestanddelen beregnes ved differanse. 

 Merknad: 

 Det anbefalte temperaturområdet må overholdes nøye, da løseligheten av melamin er svært temperaturavhengig. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Ristevannbad eller annen apparatur til å riste kolben og holde dens temperatur på 90 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Maursyre (90 % m/m, relativ densitet ved 20 C: 1,204). 890 ml 98-100 % m/m maursyre (relativ densitet 

ved 20 C: 1,220) tynnes ut med vann til 1 liter. 

 Varm maursyre er sterkt etsende og må behandles forsiktig. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning: 80 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml maursyre per 

gram av prøven. Kolben lukkes og ristes slik at prøven blir gjennomfuktet. Kolben ristes kraftig i ristevannbad 

ved 90 ± 2 C i 1 time. Kolben avkjøles til romtemperatur. Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid 

filterdigel. 50 ml maursyre tilsettes i kolben med restfibrene, kolben ristes for hånd, og innholdet filtreres 

gjennom filterdigelen. Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med litt mer 

maursyrereagens. Digelen tømmes med suging, og restfibrene vaskes med maursyrereagens, varmt vann, 

fortynnet ammoniakkløsning og til slutt kaldt vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. 

Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. Til slutt tømmes digelen med suging, og 

digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,02. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 2 for et konfidensnivå på 95 %.  
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KAPITTEL 3 

KVANTITATIV ANALYSE AV TERNÆRE TEKSTILFIBERBLANDINGER 

INNLEDNING 

Metodene for kvantitativ kjemisk analyse av tekstilfiberblandinger er vanligvis basert på de enkelte bestanddelenes 

selektive løselighet. Det finnes fire mulige varianter av denne metoden: 

1.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der én bestanddel (a) oppløses fra den første enkeltprøven og en annen 

bestanddel (b) oppløses fra den andre enkeltprøven. De uoppløselige restfibrene i hver prøve veies, og 

prosentandelen av hver av de to løselige bestanddelene beregnes på grunnlag av de respektive vekttapene. 

Prosentandelen av den tredje bestanddelen (c) beregnes ved differanse. 

2.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der én bestanddel (a) oppløses fra den første enkeltprøven og to bestanddeler (a 

og b) oppløses fra den andre enkeltprøven. Den uløselige restfiberen i den første enkeltprøven veies, og 

prosentandelen av bestanddel (a) beregnes på grunnlag av vekttapet. Den uløselige restfiberen i den andre 

enkeltprøven veies, og den tilsvarer bestanddel (c). Prosentandelen av den tredje bestanddelen (b) beregnes ved 

differanse. 

3.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der to bestanddeler (a og b) oppløses fra den første enkeltprøven og to 

bestanddeler (b og c) oppløses fra den andre enkeltprøven. De uløselige restfibrene tilsvarer henholdsvis de to 

bestanddelene (c) og (a). Prosentandelen av den tredje bestanddelen (b) beregnes ved differanse. 

4.  Det anvendes bare én enkeltprøve, og etter at en av bestanddelene er fjernet, veies den uløselige restfiberen som ble 

dannet av de to andre fibrene, og prosentandelen av den løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. 

En av de to fibrene fjernes fra restfiberen ved oppløsning, den uløselige bestanddelen veies, og prosentandelen av 

den andre løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. 

Når det er mulig å velge, anbefales en av de tre første variantene. 

Ved kjemisk analyse må den sakkyndige som har ansvar for analysen, passe på å velge metoder som anvender 

løsemidler som oppløser bare riktige fibrer, og som lar andre fibrer forbli hele. 

Som eksempel inngår i avsnitt V en tabell som inneholder et visst antall ternære fiberblandinger og de metoder for 

analyse av binære fibersammensetninger som i prinsippet kan anvendes for å analysere disse ternære fiberblandingene. 

For å redusere muligheten for feil til et minimum bør man, når det er mulig, foreta en kjemisk analyse der det benyttes 

minst to av de fire ovennevnte variantene. 

Alle fibrer som finnes i blandingen, skal identifiseres før analysen foretas. Ved visse kjemiske metoder kan den 

uløselige bestanddelen i en blanding delvis oppløses av reagensen som brukes til å oppløse de løselige bestanddelene. 

Når det er mulig, er det blitt valgt reagenser som bare har liten eller ingen innvirkning på de uløselige fibrene. Dersom 

det må påregnes vekttap i forbindelse med analysen, skal resultatene korrigeres. For dette formål er det oppgitt 

korreksjonsfaktorer. Disse faktorene er blitt bestemt i forskjellige laboratorier ved at fibrer renset gjennom 

forbehandling er blitt behandlet med en egnet reagens, som spesifisert i analysemetoden. Disse korreksjonsfaktorene 

skal bare brukes på normale fibrer, og andre korreksjonsfaktorer kan vise seg nødvendige dersom fibrene er blitt 

nedbrutt før eller under behandlingen. Dersom den fjerde varianten, der en tekstilfiber utsettes for to etterfølgende 

løsemidler, må benyttes, må det anvendes korreksjonsfaktorer for fiberens mulige vekttap ved de to behandlingene. Det 

skal foretas minst to analyser, både når det gjelder manuell og kjemisk separeringsmetode. 

I. Allmenne opplysninger om metodene for kvantitative kjemiske analyser av ternære fiberblandinger 

Opplysninger som er felles for de metoder som skal brukes ved kvantitativ kjemisk analyse av ternære 

fiberblandinger. 

I.1.  BRUKSOMRÅDE 

Bruksområdet for hver metode for analyse av binære fiberblandinger angir hvilke fibrer denne metoden skal 

brukes på (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger).  
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I.2.  PRINSIPP 

Etter at bestanddelene i en blanding er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter anvendes en eller flere av de fire variantene av framgangsmåten med selektiv 

løselighet beskrevet i innledningen. Med mindre det oppstår tekniske vanskeligheter, bør den fiberen det er 

mest av, oppløses for å få den fiberen det er minst av, som rest. 

I.3.  MATERIALE OG UTSTYR 

I.3.1.  Apparatur 

I.3.1.1.  Filterdigler og veieglass som er store nok til å romme diglene, eller annen apparatur som kan gi samme 

resultat 

I.3.1.2.  Sugekolbe 

I.3.1.3.  Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

I.3.1.4.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

I.3.1.5.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

I.3.1.6.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

I.3.2.  Reagenser 

I.3.2.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

I.3.2.2.  Andre reagenser er omhandlet i den relevante delen av metoden 

I.3.2.3.  Destillert eller avionisert vann 

I.3.2.4.  Aceton 

I.3.2.5.  Ortofosforsyre 

I.3.2.6.  Urea 

I.3.2.7.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

I.4.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Ettersom det er tørrvekter som bestemmes, kreves det verken kondisjonering eller analyse i kondisjonert 

atmosfære. 

I.5.  PRØVEMATERIALE 

 Fra den samlede laboratorieprøven velges det et representativt prøvemateriale som er tilstrekkelig til å gi de 

nødvendige enkeltprøver med en vekt på minst 1 g hver. 

I.6.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET(1) 

 Foreligger det en bestanddel som ikke skal tas i betraktning ved beregningen av prosentandelene (se 

artikkel 19), skal denne fjernes først med en egnet metode som ikke berører fiberbestanddelene. 

 For dette formål skal de ikke-fiberholdige delene som kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, 

fjernes ved å behandle prøvematerialet i Soxhlet-apparatet i en time og med minst seks omganger per time. 

Deretter avdampes petroleumseteren fra prøvematerialet, som i sin tur ekstraheres med direkte behandling ved 

at det først bløtes en time i vann i romtemperatur og deretter en time i vann ved 65 ± 5 C, samtidig som 

væsken røres om med jevne mellomrom. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal være 100:1. 

Vannoverskuddet fjernes ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøvematerialet. 

 Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, silke, 

bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, akryl, 

polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at 

petroleumseter erstattes med aceton.  

  

(1) Se kapittel 1.1. 
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 Dersom de ikke-fiberholdige delene ikke kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, skal metoden 

med vann nevnt ovenfor erstattes med en egnet metode som ikke vesentlig endrer noen av fiberbestanddelene. 

For visse ublekede naturlige plantefibrer (f.eks. jute- og kokosfibrer) bemerkes det imidlertid at normal 

forbehandling med petroleumseter og vann ikke fjerner alle de naturlige ikke-fiberholdige stoffene. Til tross 

for dette skal det ikke foretas ytterligere forbehandlinger, med mindre prøven inneholder 

etterbehandlingsmidler som ikke oppløses i petroleumseter og vann. 

 I analyserapportene skal de forbehandlingsmetodene som er brukt, beskrives inngående. 

I.7.  FRAMGANGSMÅTE 

I.7.1.  Allmenn veiledning 

I.7.1.1.  Tørking 

 Alle tørkeoperasjoner skal vare minst 4 timer og høyst 16 timer, og de skal finne sted ved 105 ± 3 C i en 

ventilert ovn med ovnsdør som er lukket under hele tørketiden. Dersom tørketiden er mindre enn 14 timer, må 

det kontrolleres om prøvens vekt er konstant. Vekten kan anses som konstant når vektforskjellen etter ny 

tørking i 60 minutter er mindre enn 0,05 %. 

 Unngå håndtering med bare hender av filterdiglene og veieglassene samt prøvene og restfibrene under 

tørkingen, avkjølingen og veiingen. 

 Tørk enkeltprøvene i et veieglass med proppen av. Etter tørkingen lukkes veieglasset før det tas ut av ovnen og 

raskt overføres til eksikkatoren. 

 Plasser filterdigelen i veieglasset og tørk den i ovnen sammen med lokket. Etter tørkingen lukkes veieglasset 

og overføres raskt til eksikkatoren. 

 Dersom det brukes annet utstyr enn filterdigel, skal tørkingen i ovnen utføres slik at det blir mulig å bestemme 

fibrenes tørrvekt uten vekttap. 

I.7.1.2.  Avkjøling 

 Alle avkjølingsprosesser skal foretas i eksikkatoren, som plasseres ved siden av vekten helt til veieglassene 

blir fullstendig avkjølt, og ikke i noe tilfelle i mindre enn 2 timer. 

I.7.1.3.  Veiing 

 Når veieglasset er blitt avkjølt, veies det innen 2 minutter etter at det er tatt ut av eksikkatoren. Det veies med 

en nøyaktighet på 0,0002 g. 

I.7.2.  Framgangsmåte 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Garnet eller stoffet 

skjæres opp i ca. 10 mm lange deler som rives mest mulig i stykker. Enkeltprøven tørkes i et veieglass, 

avkjøles i eksikkatoren og veies. Overfør enkeltprøven til glassbeholderen beskrevet i den relevante delen av 

unionsmetoden, vei deretter straks veieglasset på nytt og beregn enkeltprøvens tørrvekt ved differanse. 

Analysen fullføres i samsvar med anvisningene i den relevante delen av den gjeldende metoden. Restfiberen 

undersøkes i mikroskopet for å kontrollere om behandlingen har fjernet den løselige fiberen fullstendig. 

I.8.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte bestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne tapet av ikke-fiberholdige deler under forbehandlingen og analysen. 

I.8.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen.  



Nr. 26/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

I.8.1.1. - VARIANT 1 - 

 Formler som skal anvendes når én bestanddel av blandingen fjernes fra én enkeltprøve og en annen bestanddel 

fjernes fra en annen enkeltprøve: 

𝑃1% =  [
𝑑2

𝑑1

−  𝑑2  ×  
𝑟1

𝑚1

+ 
𝑟2

𝑚2

 ×  (1 −
𝑑2

𝑑1

)]  × 100 

𝑃2% =  [
𝑑4

𝑑3

− 𝑑4  ×  
𝑟2

𝑚2

+ 
𝑟1

𝑚1

 ×  (1 −
𝑑4

𝑑3

)] × 100 

𝑃3% = 100 − (𝑃1% + 𝑃2%) 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den første enkeltprøven 

oppløst i den første reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den andre enkeltprøven 

oppløst i den andre reagensen) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som er uoppløst i begge 

enkeltprøver) 

m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første 

reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i den andre 

reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den andre uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven(1) 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d3 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den første uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven 

d4 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.2.  - VARIANT 2 - 

Formler som skal anvendes når en bestanddel (a) fjernes fra den første enkeltprøven og etterlater som rest de 

to andre bestanddelene (b + c), og to bestanddeler (a + b) fjernes fra den andre enkeltprøven og etterlater som 

rest den tredje bestanddelen (c): 

𝑃1% = 100 −  (𝑃2% + 𝑃3%) 

𝑃2% = 100 × 
𝑑1𝑟1

𝑚1

− 
𝑑1

𝑑2

 ×  𝑃3% 

𝑃3% =
𝑑4𝑟2

𝑚2

 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den første enkeltprøven 

oppløst i den første reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som ble oppløst i den 

andre reagensen samtidig med den første bestanddelen i den andre enkeltprøven) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som er uoppløst i begge 

enkeltprøver)  

  

(1) Verdiene for «d» er angitt i kapittel 2 i dette vedlegg, som omhandler de ulike metodene for analyse av binære blandinger. 
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m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første 

reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i 

den andre reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den andre uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d4 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.3. - VARIANT 3 - 

 Formler som skal anvendes når to bestanddeler (a + b) fjernes fra en enkeltprøve og etterlater som rest den 

tredje bestanddelen (c), og to bestanddeler (b + c) fjernes fra en annen enkelprøve og etterlater som rest den 

første bestanddelen (a): 

𝑃1% =  
𝑑3𝑟2

𝑚2

 ×  100 

𝑃2% = 100 − (𝑃1% + 𝑃3%) 

𝑃3% =  
𝑑2𝑟1

𝑚1

 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen i den 

andre enkeltprøven) 

m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i 

den første reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den andre og tredje bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i 

den andre reagensen 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d3 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den første uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.4.  - VARIANT 4 - 

 Formler som skal anvendes når to bestanddeler suksessivt fjernes fra blandingen ved anvendelse av samme 

enkeltprøve: 

𝑃1% = 100 −  (𝑃2% + 𝑃3%) 

𝑃2% =  
𝑑1𝑟1

𝑚
× 100 − 

𝑑1

𝑑2

 ×  𝑃3% 

𝑃3% =  
𝑑3𝑟2

𝑚
 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (første oppløselige bestanddel) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (andre oppløselige bestanddel) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (uoppløselig bestanddel) 

m er enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet i den første reagensen  
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r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet i den første og andre  

reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for den andre bestanddelens vekttap i den første reagensen 

d2 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap i den første reagensen 

d3 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap i den første og andre reagensen(1). 

I.8.2. Beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte toleranser og 

eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: 

 Dersom 

𝐴 = 1 + 
𝑎1 + 𝑏1

100
 𝐵 = 1 + 

𝑎2 + 𝑏2

100
 𝐶 = 1 + 

𝑎3 +  𝑏3

100
  

 så er 

𝑃1𝐴% =  
𝑃1𝐴

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

𝑃2𝐴% =  
𝑃2𝐵

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

𝑃3𝐴% =  
𝑃3𝐶

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

P1A%  er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P2A% er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P3A% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P1 er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

P2 er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

P3 er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

a1 er den tillatte toleransen for den første bestanddelen 

a2 er den tillatte toleransen for den andre bestanddelen 

a3 er den tillatte toleransen for den tredje bestanddelen 

b1 er prosentandelen av den første bestanddelens vekttap under forbehandlingen 

b2 er prosentandelen av den andre bestanddelens vekttap under forbehandlingen 

b3 er prosentandelen av den tredje bestanddelens vekttap under forbehandlingen. 

 Dersom det er brukt en særskilt forbehandling, skal verdiene for b1, b2 og b3 om mulig bestemmes ved at 

alle rene fiberbestanddeler underkastes den forbehandling som brukes i analysen. Med rene fibrer menes 

fibrer som er fri for alle ikke-fiberholdige stoffer, med unntak av stoffer de normalt inneholder (av naturlige 

årsaker eller på grunn av produksjonsprosessen), i den tilstand (ubleket, bleket) de forekommer i varen som 

skal analyseres. 

 Dersom rene og atskilte fiberbestanddeler som har vært brukt til framstilling av varen som skal analyseres, 

ikke er tilgjengelige, skal det brukes middelverdier for b1, b2 og b3 slik disse framkommer ved tester utført 

på rene fibrer av liknende type som fibrene i den undersøkte blandingen. 

 Brukes den normale forbehandling med ekstraksjon ved hjelp av petroleumseter og vann, kan det som regel 

ses bort fra korreksjonsfaktorene b1, b2 og b3, unntatt for ubleket bomull, ubleket lin og ubleket hamp, der 

det vanligvis forutsettes et vekttap på 4 % forårsaket av forbehandlingen, og for polypropylen, der det 

forutsettes et vekttap på 1 %.  

  

(1) Når det er mulig, bør d3 fastsettes på forhånd ved hjelp av forsøksmetoder. 
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 Når det gjelder andre fibrer, blir vekttap forårsaket av forbehandlingen normalt ikke tatt i betraktning ved 

beregningene. 

I.8.3.  Merknad: 

 Eksempler på beregning finnes i avsnitt IV. 

II. Metode for kvantitativ analyse med manuell separering av ternære fiberblandinger 

II.1.  BRUKSOMRÅDE 

 Metoden brukes på tekstilfibrer av enhver art forutsatt at de ikke utgjør en sammensatt blanding, og at det er 

mulig å skille dem manuelt. 

II.2.  PRINSIPP 

 Etter at bestanddelene i tekstilet er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige delene med en egnet 

forbehandling, og deretter skilles fibrene manuelt før de tørkes og veies, slik at andelen av de enkelte fibrene 

kan beregnes. 

II.3.  APPARATUR 

II.3.1. Veieglass eller annen apparatur som gir samme resultater 

II.3.2. Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

II.3.3.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

II.3.4.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

II.3.5.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

II.3.6.  Nål 

II.3.7.  Snoteller eller tilsvarende apparatur 

II.4.  REAGENSER 

II.4.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

II.4.2.  Destillert eller avionisert vann 

II.5.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Se I.4. 

II.6.  PRØVEMATERIALE 

 Se I.5. 

II.7.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Se I.6. 

II.8.  FRAMGANGSMÅTE 

II.8.1.  Analyse av garn 

 Av det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Dersom det dreier seg om 

svært fint garn, kan analysen foretas med en minstelengde på 30 m, uansett vekt. 

 Garnet skjæres i stykker av passende lengde, og de enkelte fibertypene skilles fra hverandre med en nål og 

eventuelt en snoteller. Når fibertypene er skilt på denne måten, plasseres de i et forhåndsveid veieglass og 

tørkes ved 105 ± 3 C til det oppnås en konstant vekt som beskrevet i I.7.1. og I.7.2. 

II.8.2.  Analyse av stoff 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas det i god avstand fra jarekanten en enkeltprøve med en vekt på 

minst 1 g, med nøyaktig avskårne kanter uten frynser som løper parallelt med varp- eller innslagstrådene, eller 

for strikket stoffs vedkommende, på langs eller tvers av maskerekkene. Skill tråder av forskjellig fibertype, 

samle dem i forhåndsveide veieglass og fortsett som beskrevet i II.8.1.  
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II.9.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte fiberbestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne vekttapet under forbehandlingen. 

II.9.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

=  
100

1 +
𝑚2 + 𝑚3

𝑚1

 

𝑃2% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

=  
100

1 +
𝑚1 + 𝑚3

𝑚2

 

𝑃3% = 100 −  (𝑃1% + 𝑃2%) 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand 

m1 er den første bestanddelens rene tørrvekt 

m2 er den andre bestanddelens rene tørrvekt 

m3 er den tredje bestanddelens rene tørrvekt. 

II.9.2.  For beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte toleranser og 

eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: se I.8.2. 

III. Metode for kvantitativ analyse av ternære fiberblandinger med en kombinasjon av manuell separering 

og kjemisk separering 

 Manuell separering skal anvendes så langt det er mulig, og det skal tas hensyn til forholdet mellom de utskilte 

bestanddelene før hver enkelt bestanddel utsettes for kjemisk behandling. 

III.1.  METODENES NØYAKTIGHET 

 Den nøyaktighet som er angitt for hver enkelt metode for analyse av binære fiberblandinger, gjelder 

reproduserbarheten (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger). 

 Reproduserbarheten viser til påliteligheten, det vil si det nære samsvaret mellom forsøksresultater som oppnås 

av operatører i forskjellige laboratorier eller i forskjellige tidsrom, når det oppnås enkeltresultater ved 

anvendelse av samme metode på enkeltprøver fra samme homogene blanding. 

 Reproduserbarheten uttrykkes ved konfidensgrenser for resultatene for et konfidensnivå på 95 %. 

 Dette betyr at forskjellen mellom to resultater i en analyserekke som er utført i forskjellige laboratorier ved 

korrekt og normal bruk av metoden og for samme homogene blanding, bare vil overskride konfidensgrensene i 

fem av hundre tilfeller. 

 For å bestemme nøyaktigheten til analysen av en ternær fiberblanding anvendes på vanlig måte verdiene som 

er angitt i metodene for analyse av de binære fiberblandingene, og som har vært anvendt for å analysere den 

ternære fiberblandingen. 

 Forutsatt at det for de fire variantene av den kvantitative kjemiske analysen av ternære fiberblandinger 

foreskrives to oppløsninger (ved anvendelse av to atskilte enkeltprøver for de første tre variantene og én 

enkeltprøve for den fjerde varianten), og forutsatt at E1 og E2 angir nøyaktigheten til de to metodene for 

analyse av binære fiberblandinger, viser tabellen nedenfor nøyaktigheten til resultatene for hver bestanddel: 

Fiberbestanddel 

Varianter 

1 2 og 3 4 

a E1 E1 E1 

b E2 E1 + E2 E1 + E2 

c E1 + E2 E2 E1 + E2 
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 Ved anvendelse av den fjerde varianten kan nøyaktigheten bli lavere enn den som beregnes med metoden 

angitt ovenfor, noe som skyldes den første reagensens mulige påvirkning på restfibrene som består av 

bestanddel b og c, men denne påvirkningen er vanskelig å vurdere. 

III.2.  ANALYSERAPPORT 

III.2.1.  Angi variantene som er anvendt for å foreta analysen, samt metodene, reagensene og korreksjonsfaktorene. 

III.2.2.  Angi nærmere opplysninger om eventuelle særskilte forbehandlinger (se I.6.). 

III.2.3.  Angi enkeltresultatene og det aritmetiske gjennomsnitt med én desimals nøyaktighet. 

III.2.4.  Når det er mulig, angis nøyaktigheten til metoden for hver bestanddel, beregnet i samsvar med tabellen i 

avsnitt III.1. 

IV. Eksempler på beregning av bestanddelenes prosentandeler i visse ternære fiberblandinger ved 

anvendelse av noen av variantene beskrevet i nr. I.8.1. 

 Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvalitative analysen har påvist følgende bestanddeler: 1. 

kardet ull; 2. nylon (polyamid); 3. ubleket bomull. 

VARIANT NR. 1 

Ved anvendelse av denne varianten, det vil si bruk av to forskjellige enkeltprøver og fjerning av én bestanddel (a = ull) 

ved oppløsning fra den første enkeltprøven og en annen bestanddel (b = polyamid) fra den andre enkeltprøven, kan 

følgende resultater oppnås: 

1.  Den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m1) = 1,6000 g 

2.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med alkalisk natriumhypokloritt (polyamid + bomull): (r1) = 1,4166 g 

3.  Den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m2) = 1,8000 g 

4.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med maursyre (ull + bomull): (r2) = 0,9000 g 

Behandling med alkalisk natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for polyamid, men ubleket bomull mister 3 %, 

og derfor er d1 = 1,00 og d2 = 1,03. 

Behandling med maursyre medfører ikke noe vekttap for ull eller ubleket bomull, og derfor er d3 og d4 = 1,00. 

Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse, og korreksjonsfaktorene erstattes i formelen i I.8.1.1, oppnås 

følgende resultater: 

P1% (ull) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] ×100 = 10,30 

P2% (polyamid) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] × 100 = 50,00 

P3% (bomull) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70 

Prosentandelene av de ulike rene, tørre fibrene i blandingen er følgende: 

ull 10,30 % 

polyamid 50,00 % 

bomull 39,70 % 

Disse prosentandelene må korrigeres i henhold til formlene i I.8.2 for å ta hensyn til de tillatte toleransene og 

korreksjonsfaktorene for eventuelt vekttap etter forbehandling. 

Som angitt i vedlegg IX er de tillatte toleransene følgende: kardet ull 17,00 %, polyamid 6,25 %, bomull 8,50 %. Også 

ubleket bomull har et vekttap på 4 % etter forbehandling med petroleumseter og vann. 

Altså er 

P1A% (ull) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 

39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97 

P2A% (polyamid) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37  
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P3% (bomull) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66 

Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende: 

polyamid 48,4 % 

bomull 40,6 % 

ull 11,0 % 

 100,0 % 

VARIANT NR. 4 

Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvalitative analysen har påvist følgende bestanddeler: kardet ull, 

viskose, ubleket bomull. 

Dersom variant 4 anvendes, der to bestanddeler suksessivt fjernes fra blandingen i en enkeltprøve, oppnås følgende 

resultater: 

1.  Enkeltprøvens tørrmasse etter forbehandlingen: (m) = 1,6000 g 

2.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med alkalisk natriumhypokloritt (viskose + bomull): (r1) = 1,4166 g 

3.  Restfibrenes tørrvekt etter andre behandling av restfiber r1 med sinkklorid/maursyre (bomull): (r2) = 0,6630 g 

Behandling med alkalisk natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for viskose, men ubleket bomull mister 3 %, og 

derfor er d1 = 1,00 og d2 = 1,03. 

Som følge av behandling med maursyre/sinkklorid øker bomullens vekt med 4 %, slik at d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, 

avrundet opp til 0,99 (der d3 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap eller vektøkning i den første 

og andre reagensen). 

Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse, og korreksjonsfaktorene erstattes i formlene i I.8.1.4, oppnås 

følgende resultater: 

P2% (viskose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 % 

P3% (bomull) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 % 

P1% (ull) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 % 

Som allerede angitt for variant 1 må disse prosentandelene korrigeres i henhold til formlene angitt i nr. I.8.2. 

P1A% (ull) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × 

(1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 % 

P2A% (viskose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100]/113,2057 × 100 = 48,62 % 

P3A% (bomull) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 % 

Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende: 

viskose 48,6 % 

bomull 40,8 % 

ull 10,6 % 

 — 

 100,0 % 
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V. Tabell over typiske ternære fiberblandinger som kan analyseres med unionsmetoder for analyse av binære fiberblandinger (som eksempel) 

Blanding nr. 

Fiberbestanddeler 

Variant Nummer på anvendt metode og reagens for binære fiberblandinger 

Bestanddel 1 Bestanddel 2 Bestanddel 3 

1 ull eller hår viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

2 ull eller hår polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

3 ull, hår eller silke visse andre fibrer viskose, kupro, modal eller bomull 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

4 ull eller hår polyamid eller nylon polyester, polypropylen, akryl eller 

glassfiber 

1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

5 ull, hår eller silke visse andre fibrer polyester, akryl, polyamid eller 

nylon eller glassfiber 

1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

6 silke ull eller hår polyester 2 11 (svovelsyre, 75 % m/m) og 2 (hypokloritt) 

7 polyamid eller nylon akryl eller visse andre fibrer bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 4 (maursyre, 80 % m/m) og 8 (dimetylformamid) 

8 visse klorfibrer polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) eller 9 (karbondisulfid/aceton, 

55,5/44,5 % v/v) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

9 akryl polyamid eller nylon polyester 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

10 acetat polyamid eller nylon eller 

visse andre fibrer 

viskose, bomull, kupro eller modal 4 1 (aceton) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

11 visse klorfibrer akryl eller visse andre fibrer polyamid eller nylon 2 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 v/v) og 8 (dimetylformamid) 

12 visse klorfibrer polyamid eller nylon akryl 1 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

13 polyamid eller nylon viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 4 (maursyre, 80 % m/m) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

14 acetat viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 1 (aceton) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

15 akryl viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 8 (dimetylformamid) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

16 acetat ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro, modal, 

polyamid eller nylon, polyester, 

akryl 

4 1 (aceton) og 2 (hypokloritt) 

17 triacetat ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro, modal, 

polyamid eller nylon, polyester, 

akryl 

4 6 (diklormetan) og 2 (hypokloritt) 

18 akryl ull, hår eller silke polyester 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 2 (hypokloritt) 
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Blanding nr. 

Fiberbestanddeler 

Variant Nummer på anvendt metode og reagens for binære fiberblandinger 

Bestanddel 1 Bestanddel 2 Bestanddel 3 

19 akryl silke ull eller hår 4 8 (dimetylformamid) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

20 akryl ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 2 (hypokloritt) 

21 ull, hår eller silke bomull, viskose, modal, 

kupro 

polyester 4 2 (hypokloritt) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

22 viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull polyester 2 og/eller 4 3 (sinkklorid/maursyre) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

23 akryl viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 8 (dimetylformamid) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

24 visse klorfibrer viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 1 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 3 (sinkklorid/maursyre) eller 

8 (dimetylformamid) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

25 acetat viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 1 (aceton) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

26 triacetat viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 6 (diklormetan) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

27 acetat silke ull eller hår 4 1 (aceton) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

28 triacetat silke ull eller hår 4 6 (diklormetan) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

29 acetat akryl bomull, viskose, kupro eller modal 4 1 (aceton) og 8 (dimetylformamid) 

30 triacetat akryl bomull, viskose, kupro eller modal 4 6 (diklorformamid) og 8 (dimetylformamid) 

31 triacetat polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 4 6 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

32 triacetat bomull, viskose, kupro eller 

modal 

polyester 4 6 (diklormetan) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

33 acetat polyamid eller nylon polyester eller akryl 4 1 (aceton) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

34 acetat akryl polyester 4 1 (aceton) og 8 (dimetylformamid) 

35 visse klorfibrer bomull, viskose, kupro eller 

modal 

polyester 4 8 (dimetylformamid) og 7 (maursyre, 75 % m/m) eller 9 (karbondisulfid/aceton, 

55,5/44,5 % v/v) og 7 (maursyre, 75 % m/m) 

36 bomull polyester elastolefin 2 og/eller 4 7 (svovelsyre, 75 % m/m) og 14 (konsentrert svovelsyre) 

37 visse modakryler polyester melamin 2 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 14 (konsentrert svovelsyre) 
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VEDLEGG IX 

Tillatte toleranser til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 3) 

Fibernr. Fibrer Prosentandeler 

1-2 Ull og dyrehår:  

kjemmede fibrer 18,25 

kardede fibrer 17,00(1) 

3 Dyrehår:  

kjemmede fibrer 18,25 

kardede fibrer 17,00(1) 

Hestehår:  

kjemmede fibrer 16,00 

kardede fibrer 15,00 

4 Silke 11,00 

5 Bomull:  

normale fibrer 8,50 

merceriserte fibrer 10,50 

6 Kapok 10,90 

7 Lin 12,00 

8 Hamp 12,00 

9 Jute 17,00 

10 Manilla 14,00 

11 Alfa 14,00 

12 Kokos 13,00 

13 Gyvel 14,00 

14 Rami (blekede fibrer) 8,50 

15 Sisal 14,00 

16 Sunn 12,00 

17 Henequen 14,00 

18 Maguey 14,00 

19 Acetat 9,00 

20 Alginat 20,00 

21 Kupro 13,00 

22 Modal 13,00 

23 Protein 17,00 

24 Triacetat 7,00 

25 Viskose 13,00 

26 Akryl 2,00 

27 Klorfibrer 2,00 
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Fibernr. Fibrer Prosentandeler 

28 Fluorfibrer 0,00 

29 Modakryl 2,00 

30 Polyamid eller nylon:  

stapelfibrer 6,25 

filamentfibrer 5,75 

31 Aramid 8,00 

32 Polyimid 3,50 

33 Lyocell 13,00 

34 Polylaktid 1,50 

35 Polyester 1,50 

36 Polyetylen 1,50 

37 Polypropylen 2,00 

38 Polykarbamid 2,00 

39 Polyuretan:  

stapelfibrer 3,50 

filamentfibrer 3,00 

40 Vinylal 5,00 

41 Trivinyl 3,00 

42 Elastodien 1,00 

43 Elastan 1,50 

44 Glassfiber:  

med en gjennomsnittlig diameter på over 5 μm 2,00 

med en gjennomsnittlig diameter på 5 μm eller mindre 3,00 

45 Elastomultiester 1,50 

46 Elastolefin 1,50 

47 Melamin 7,00 

48 Metallfiber 2,00 

Metallisert fiber 2,00 

Asbest 2,00 

Papirgarn 13,75 

(1) Den vedtatte faktor på 17,00 % skal også brukes når det ikke er mulig å avgjøre om tekstilproduktet som inneholder ull og/eller 

dyrehår, er framstilt ved karding eller kjemming. 
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VEDLEGG X 

Sammenligningstabeller 

Direktiv 2008/121/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 4 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)-c) — 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 3 Artikkel 5 

Artikkel 4 Artikkel 7 

Artikkel 5 Artikkel 8 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 20 

Artikkel 7 Artikkel 10 

Artikkel 8 nr. 1 første punktum Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 annet punktum Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 første ledd Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 3 annet og tredje ledd Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 5 — 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 og 2 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 13 og vedlegg IV 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav a) Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav b) Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav c) Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 17 nr. 5 

Artikkel 11 Artikkel 15 nr. 4 

Artikkel 12 Artikkel 19 nr. 2 og vedlegg VII 
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Direktiv 2008/121/EF Denne forordning 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 — 

Artikkel 14 nr. 1 — 

Artikkel 14 nr. 2 — 

Artikkel 15 Artikkel 21 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg III 

Vedlegg III Vedlegg V 

Vedlegg III nr. 36 Artikkel 3 nr. 1 bokstav j) 

Vedlegg IV Vedlegg VI 

Vedlegg V Vedlegg IX 

Vedlegg VI — 

Vedlegg VII — 

 

Direktiv 96/73/EF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 4 Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 5 Artikkel 21 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Vedlegg I Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I 

Vedlegg II Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt II og kapittel 2 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV — 
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Direktiv 73/44/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I 

Artikkel 3 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 4 Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 5 Artikkel 21 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Vedlegg I Vedlegg VIII kapittel 3 innledningen og avsnitt I-III 

Vedlegg II Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt IV 

Vedlegg III Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt V 

 




