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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 
einkum 2. mgr. 8. gr.,

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB (2) var komið á vistfræðilegum viðmiðunum við veitingu 
umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss. Eftir að ákvörðun 2014/312/ESB var 
samþykkt fór fram skráning í formi sameiginlegrar framlagningar til Efnastofnunar Evrópu, í samræmi við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðins (EB) nr. 1907/2006 (3), af hálfu DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates 
Ltd og Novasol S.A. Skráningarskjölin innihalda endurskoðaða sjálfsflokkun á mikilvægum límhvata og víxltengi, 
adipínsýrudíhýdrasíði (ADH). Í þessari framlagningu var tilgreint að adipínsýrudíhýdrasíð var sjálfsflokkað sem 
hættulegt fyrir vatnsumhverfi (2. undirflokkur fyrir langvinn eiturhrif) með tengdri hættusetningu H411 (Eitrað lífi í vatni, 
hefur langvinn áhrif). Adipínsýrudíhýdrasíð er að finna í fjölliðuvatnsþeytum sem eru oft notaðar í vatnsmálningu og 
lakksamsetningar til að lengja líftíma vörunnar. Málning með lengri líftíma hefur minni heildarumhverfisáhrif á öllum 
vistferli sínum vegna þess að sjaldnar er endurmálað. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum eru jafnárangursríkir og 
skilvirkir staðgöngukostir ekki enn fáanlegir á markaði. Þess vegna er nauðsynlegt að veita undanþágu frá viðmiðun 
5 í ákvörðun 2014/312/ESB fyrir notkun á adipínsýrudíhýdrasíði í málningu og lökk, sem hafa hlotið umhverfismerki 
ESB, við aðstæður þar sem ekki er tæknilega mögulegt að nota staðgönguefni vegna þess að málningarvaran myndi 
ekki veita þá virkni fyrir neytandann sem krafist er.

2) Að auki er annað efni, metanól, sem hefur hlotið samræmda flokkun samkvæmt reglugerðinni um flokkun, merkingu 
og pökkun, með bráð eiturhrif (3. undirflokkur) með tengdar hættusetningar H301 (Eitrað við inntöku), H311 
(Eitrað í snertingu við húð) og H331 (Eitrað við innöndun) og sértæk eiturhrif á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti 
(1. undirflokkur) með tengda hættusetningu H370 (Skaðar líffæri) og er til staðar sem leif í fjölliðuvatnsþeytum 
sem eru notaðar í málningu og lökk. Metanól getur orðið til sem myndefni eða óhreinindi úr ýmsum hráefnum í 
fjölliðuvatnsþeytum og innihaldið fer eftir innihaldi bindiefna í málningunni. Því fer það í mörgum tilvikum yfir 
þau mörk sem eru sem stendur fastsett fyrir leifar í ákvörðun 2014/312/ESB. Þessi hráefni eru notuð til að ná fram 
mikilvægum málningareiginleikum, t.d auknu nothæfi til votþvottar sem er krafa fyrir umhverfismerki ESB. Enn 
fremur stuðla þessir eiginleikar að því að auka endingu málningarinnar sem leiðir til minni heildarumhverfisáhrifa á 
vistferli málningarinnar vegna þess að sjaldnar er endurmálað. Samkvæmt markaðsupplýsingum sem handhafar leyfa 
fyrir umhverfismerki ESB hafa lagt fram kemur þessi flokkun á adipínsýrudíhýdrasíði og metanóli sem stendur í veg 
fyrir að umtalsverður fjöldi málningar- og lakktegunda, sem hafa hlotið umhverfismerki ESB samkvæmt ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2009/543/EB (4) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/544/EB (5), fái leyfi sitt fyrir 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 73, 18.3.2016, bls. 100. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2016 frá 3. júní 2016 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/312/ESB frá 28. maí 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og 

lökk til nota innan- og utanhúss (Stjtíð. ESB L 164, 3.6.2014, bls. 45).
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 

efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)  
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/543/EB frá 13. ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
utanhússmálningu og -lökk (Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 27).

(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/544/EB frá 13. ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
innanhússmálningu og -lökk (Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 39).

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/397

frá 16. mars 2016

um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis 
ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss

(tilkynnt með númeri C(2016) 1510) (*)
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umhverfismerki ESB endurnýjað. Þess vegna er nauðsynlegt að veita undanþágu frá viðmiðun 5 í ákvörðun 2014/312/
ESB fyrir notkun á metanóli í málningu og lökk, sem hafa hlotið umhverfismerki ESB, við aðstæður þar sem ekki er 
tæknilega mögulegt að skipta út virkum hráefnum sem gætu haft í för með sér að metanól verði fyrir hendi í vörunni.

3) Eftir að ákvörðun 2014/312/ESB var samþykkt hlaut mikilvægt rotvarnarefni fyrir þurrfilmu fyrir utanhússmálningu 
og -lökk, 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC), flokkun samkvæmt reglugerðinni um flokkun, merkingu og 
pökkun sem hættulegt fyrir vatnsumhverfi (1. undirflokkur fyrir bráð eiturhrif) með tengdri hættusetningu H400 
(Mjög eitrað lífi í vatni) og hættulegt fyrir vatnsumhverfi (1. undirflokkur fyrir langvinn eiturhrif) með tengdri 
hættusetningu H410 (Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif). Þetta rotvarnarefni er notað í vörur sem eru 
notaðar utanhúss, einkum í röku loftslagi, til að koma í veg fyrir örveruvöxt. Þegar þessi ákvörðun var samþykkt var 
vitað um grundvallarvirkni efnisins og að ekki væru til staðgönguefni og því var heimilað með undanþágu að efnið 
væri í málningu með umhverfismerki ESB. Hins vegar leiddi nýja samræmda flokkunin til þess að fullunna varan 
var flokkuð sem hættuleg fyrir vatnsumhverfi (3. undirflokkur fyrir langvinn eiturhrif) með merkingarkröfu um að 
bera tengdu hættusetninguna H412 (Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif) þegar 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat 
er fyrir hendi í styrk sem er yfir 0,25% (þyngdarhlutfall). Sem stendur er bannað samkvæmt ákvörðun 2014/312/
ESB að flokka fullunna vöru sem hættulega fyrir vatnsumhverfi jafnvel þótt hámarksstyrkleikamörk fyrir notkun 
á 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamati sé 0,65%. Til að unnt sé að heimila notkun 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamats í 
málningarvörur í tilskildum styrkleika, allt að 0,65%, er nauðsynlegt að heimila að fullunna varan sé merkt með 
H412.

4) Til að tryggja samræmi og byggt á skilgreiningunni, sem er tilgreind í 20. lið 2. gr. ákvörðunar 2014/312/ESB, þar 
sem „gagnsæ“ og „hálf-gagnsæ“ eru samheiti ætti að breyta textanum í viðmiðun 3(a) og tengdri tilvísun í töflu 2.

5) Í viðmiðun 5 og a-, b- og c-lið fyrsta liðar í viðbætinum við ákvörðun 2014/312/ESB eru settar takmarkanir á notkun 
rotvarnarefna og mælt fyrir um reglur um þau með vísan í stöðu þeirra samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 528/2012(6) þar sem komið er á fót kerfi Sambandsins fyrir samþykki á virkum efnum í sérstökum 
tegundum sæfivara. Til að tryggja að þessar takmarkanir og reglur séu samhæfðar og samræmdar við reglugerð 
(ESB) nr. 528/2012 ætti að gera skýrari grein fyrir eftirfarandi þáttum í ákvörðun 2014/312/ESB: a)  Skilgreiningar 
á „Rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum“ og „rotvarnarefni fyrir þurrfilmu“ ættu að vera með tilvísun í c-lið 1. mgr. 
3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. b)  Koma ætti skýrt fram að reglur og skilyrði, sem tengjast rotvarnarefni 
fyrir vörur í ílátum og rotvarnarefni fyrir þurrfilmu, í 1. lið í viðbætinum ættu að gilda um virk efni sem verið er að 
rannsaka vegna samþykkis eða hafa hlotið samþykki fyrir notkun í sérstökum vöruflokkum sæfivara og sem skilyrði 
fyrir samþykki gætu átt við um. c)  Fella ætti brott tilvísun í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (7) í 1. lið 
viðbætisins þar eð þessi tilskipun hefur verið felld úr gildi. d)  Í kröfum um sannprófun, sem mælt er fyrir um í a-, 
b- og c-lið 1. liðar í viðbætinum, ætti að fella brott tilvísun í 3. mgr. 58 gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 þar eð hún 
á einungis við um sérstök tilvik.

6) Því ætti að breyta ákvörðun 2014/312/ESB til samræmis við það.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 
16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun 2014/312/ESB er breytt sem hér segir:

1) Í stað skilgreininganna á „rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum“ og „rotvarnarefni fyrir þurrfilmu“ í 10. og 11. lið 2. gr. 
komi eftirfarandi:

„10) „rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum“: virk efni í skilningi c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 528/2012(*) sem eru fyrir notkun í vöruflokki 6 eins og lýst er í V. viðauka við þá reglugerð. Þau 
eru einkum notuð til að rotverja framleiðsluvörur við geymslu með því að verja þær gegn skemmdum af völdum 
örvera í því skyni að tryggja geymsluþol þeirra og til að rotverja lit sem er skammtaður úr vélum,

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (Stjtíð. ESB  
L 167, 27.6.2012, bls. 1).

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).
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11) „rotvarnarefni fyrir þurrfilmu“: virk efni í skilningi c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012, sem 
eru fyrir notkun í vöruflokki 7 eins og lýst er í V. viðauka við þá reglugerð, einkum til að rotverja filmur eða 
yfirborðsmeðferðarefni með vörn gegn skemmdum af völdum örvera eða þörunga í því skyni að vernda upphaflega 
eiginleika yfirborðs efna eða hluta,

_______________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra 

(Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1).“

2) Viðaukanum er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 16. mars 2016.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Karmenu VELLA

  framkvæmdastjóri.

________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við ákvörðun 2014/312/ESB er breytt sem hér segir:

1) Í stað fimmta liðar í viðmiðun 3(a) „Efnisþekja“ komi eftirfarandi: „Efnisþekja ógagnsærrar grunnmálningar 
og undirmálningar skal vera a.m.k. 8 m2 á lítra af vöru. Efnisþekja ógagnsærrar grunnmálningar með sértæka 
hindrunar-/þéttieiginleika og smygni-/bindieiginleika og grunnmálningar með sérstaka viðloðunareiginleika skal 
vera a.m.k. 6 m2 á lítra af vöru.“

2) Í stað textans „6 m2/L (án ógagnsæis)“ í bæði áttunda og níunda dálki í töflu 2 í viðmiðun 3 (Hagkvæmni í notkun), 
„Grunnmálning (g)“ og „Undirmálning og grunnmálning (h)“, komi eftirfarandi: „6 m2/L (án sérstakra eiginleika)“,

3) Viðbætinum er breytt sem hér segir:

a)  Í stað liðar „i. Reglur um leyfisstöðu sæfiefna“ í færslu 1, „Rotvarnarefni sem er bætt í litgjafa, bindiefni og 
fullunna vöru“, í skránni yfir takmarkanir og undanþágur vegna hættulegra efna komi eftirfarandi:

„i.  Reglur um stöðu samþykkis fyrir rotvarnarefnum

 Málningarsamsetningin skal eingöngu innihalda virk efni (í skilningi c-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 528/2012) sem uppfylla kröfurnar í 1a, 1b og 1c (eftir því sem við á) og eru samþykkt í samræmi við  
2. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 fyrir notkun í vöruflokki 6, þegar um er að ræða 1a og 1b, 
eða í vöruflokki 7, þegar um er að ræða 1c, eða sem eru skráð í I. viðauka við þá reglugerð. Enn fremur 
skal áhættumat vegna notkunar í atvinnuskyni og notkunar neytenda (ekki í atvinnuskyni) hafa verið lagt 
fram í matsskýrslunni. Umsækjendur skulu hafa hliðsjón af nýjustu samþykktu skrá ESB(*) yfir virk efni og  
I. viðauka við þá reglugerð.

 Málningarsamsetningar mega innihalda rotvarnarefni, sem málsskjöl hafa verið lögð fram fyrir og sem eru 
í skoðun, á millibilstímabilinu meðan beðið er ákvörðunar eða samþykkis, þar til jákvæð ákvörðun um að 
samþykkja virka efnið eða færa það á skrá í I. viðauka við þá reglugerð hefur verið samþykkt.

____________

(*) Efnastofnun Evrópu, Sæfandi, virk efni — skrá yfir samþykkt virk efni, http://www.echa.europa.eu/web/guest/
information-on-chemicals/biocidal-active-substances.“

b)  Í stað færslnanna í a-lið 1. liðar „Rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum“ og b-lið 1. liðar „Rotvarnarefni í 
blöndunarvélar fyrir liti (litgjafa)“ í skránni yfir takmarkanir og undanþágur vegna hættulegra efna komi 
eftirfarandi:

„a)  Rotvarnarefni fyrir 
vörur í ílátum

Notkunarsvið:

Í allar vörur nema annað 
sé tilgreint

Leyfilegt er að nota rotvarnarefni fyrir vörur 
í ílátum með eftirfarandi undanþegna hættu-
flokkun í umhverfismerktar vörur:

Undanþegnar flokkanir: H331 (H23), H400 
(H50), H410 (H50/53), H411 (H51/53), H412 
(H52/53), H317 (H43)

Rotvarnarefni fyrir vörur í ílátum með þessar 
undanþegnu flokkanir skulu einnig uppfylla 
eftirfarandi skilyrði fyrir undanþágu:

— Heildarsumma styrkleikans skal ekki fara 
yfir 0,060% (þyngdarhlutfall)

Rotvarnarefni fyrir vör
ur í ílátum

Heildarsumma í fullunnu 
vörunni: 
0,060% þyngdar hlutfall

Sannprófun:

Yfirlýsing umsækjandans og bindiefnabirgja 
hans, studd CAS-númerum og flokkun á virku 
efnunum, í fullunnu vörunni og bindiefni 
hennar.

Hún skal fela í sér útreikning umsækjandans á 
styrk virka efnisins í fullunnu vörunni.

Tilgreina skal öll framleidd virk efni með 50% 
agnanna í stærðardreifingunni, eða meira, með 
eitt eða fleiri ytri mál sem eru á stærðarbilinu 
1–100 nm.
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— Efni sem eru flokkuð með H400 (H50) 
og/eða H410 (H50/53) skulu ekki safnast 
upp í lífverum. Efni sem safnast ekki upp 
í lífverum skulu hafa Log Kow ≤ 3,2 eða 
lífþéttnistuðull sem nemur ≤ 100.

— Að því er varðar efni sem eru samþykkt 
til notkunar eða eru á skrá í I. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal leggja 
fram gögn þess efnis að skilyrði fyrir 
samþykki séu uppfyllt fyrir málningar-
vöruna.

— Ef rotvarnarefni sem eru formaldehýðgjafar 
eru notuð skal innihald og losun 
formaldehýðs úr fullunnu vörunni uppfylla 
kröfurnar í a-lið 7. liðar, takmörkun fyrir 
efni.

Sértæk styrkleikamörk gilda um eftirfarandi 
rotvarnarefni:

Styrkleikamörk

i.  Pýriþíónsink 0,050%

ii.  N-(3-amínóprópýl)-N-dódekýlprópan-1,3-
díamín

0,050%

b)  Rotvarnarefni í 
blöndunarvélar fyrir 
liti (litgjafa)

Undanþegnu hættuflokkanirnar og skilyrðin 
fyrir undanþágunni, sem eru skráð í a-lið 
1. liðar, gilda einnig um rotvarnarefni sem 
eru notuð til að verja liti sem eru geymdir í 
litblöndunarvélum áður en þeir eru blandaðir 
með málningarstofni.

Rotvarnarefni, sem er bætt í lit sem er skammt-
aður úr vélum, skulu ekki fara yfir heildar-
summuna 0,20% (þyngdarhlutfall).

Sértæk hámarksstyrkleikamörk gilda um hlut-
deild eftirfarandi rotvarnarefna í heildar summu 
rotvarnarefna í litgjafanum:

Heildarsumma rot varn
arefna í litgjafanum:

0,20% þyngdarhlutfall

Sannprófun:

Yfirlýsing umsækjandans og/eða litabirgja 
hans, studd CAS-númerum og flokkun á virku 
efnunum í fullunnu vörunni og bindiefni hennar.

Hún skal fela í sér útreikning á styrk virka 
efnisins í fullunnu litaafurðinni.

Tilgreina skal öll framleidd virk efni með 50% 
agnanna í stærðardreifingunni, eða meira, með 
eitt eða fleiri ytri mál sem eru á stærðarbilinu 
1–100 nm.“

i.  3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) 0,10%

ii.  Pýriþíónsink 0,050%

iii.  N-(3-amínóprópýl)-N-dódekýlprópan-1,3-
díamín

0,050%
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c)  Í stað færslunnar í c-lið 1 liðar „Rotvarnarefni fyrir þurrfilmu“ í skránni yfir takmarkanir og undanþágur vegna 
hættulegra efna komi eftirfarandi:

„c)  Rotvarnarefni fyrir 
þurrfilmu

Notkunarsvið:

Utanhússmálning, 
innanhússmálning til 
sérstakrar notkunar

Heimilt er að nota rotvarnarefni fyrir þurrfilmur 
og stöðgara þeirra sem fá eftirfarandi undan-
þegna hættuflokkun í allar vörur sem eru 
notaðar utanhúss og eingöngu tilteknar vörur 
sem eru notaðar innanhúss:

Undanþegnar flokkanir: H400 (H50), H410 
(H50/53), H411 (H51/53), H412 (H52/53), 
H317 (H43)

Rotvarnarefni fyrir þurrfilmu með þessar 
undan þegnu flokkanir verða einnig að uppfylla 
eftir farandi skilyrði fyrir undanþágu:

— Heildarsumma styrkleikans skal ekki fara 
yfir 0,10% eða 0,30% (þyngdarhlutfall) 
(eftir því sem á við)

— Efni sem eru flokkuð með H400 (H50) 
og/eða H410 (H50/53) skulu ekki safnast 
upp í lífverum. Efni sem safnast ekki upp 
í lífverum skulu hafa Log Kow ≤ 3,2 eða 
lífþéttnistuðull sem nemur ≤ 100.

— Að því er varðar efni sem eru samþykkt 
til notkunar eða eru á skrá í I. viðauka 
við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 skal 
leggja fram gögn þess efnis að skilyrði 
fyrir samþykki séu uppfyllt fyrir máln ing-
arvöruna.

Hærri heildarsumma og undanþága frá kröf-
un um í viðmiðun 5(a), sem gerir það kleift að 
flokka fullunnu vöruna sem hættulega fyrir 
vatnsumhverfi (3. undirflokkur fyrir langvinn 
eiturhrif) og að hún beri hættusetningu H412, 
gildir um notkun á eftirfarandi rotvarnarefni 
fyrir þurrfilmu en eingöngu við tiltekna notkun:

Rotvarnarefni fyrir þurr
filmu

Heildarsumma í fullunnu 
vörunni:

Innanhússmálning ætluð 
til notkunar á svæðum 
þar sem rakastig er hátt, 
þ.m.t. eldhús og bað-
herbergi

0,10% þyngdarhlutfall

Öll notkun utanhúss-
málningar

0,30% þyngdarhlutfall

Sannprófun:

Yfirlýsing umsækjandans og bindiefnabirgja 
hans, studd CAS-númerum og flokkun á virku 
efnunum í fullunnu vörunni og bindiefni hennar.

Hún skal fela í sér útreikning umsækjandans á 
styrk virka efnisins í fullunnu vörunni.

Tilgreina skal öll framleidd virk efni með 50% 
agnanna í stærðardreifingunni, eða meira, með 
eitt eða fleiri ytri mál sem eru á stærðarbilinu 
1–100 nm.“

Samsetningar 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamats 
(IPBC)

Málning og lökk til notkunar utanhúss

Heildarsumma utan
húss málningar 

fyrir samsetningar með 
3joð2própý nýl bútýl
karba mati:

0,650%

Sértæk styrkleikamörk gilda um eftirfarandi 
rotvarnarefni:

Pýriþíónsink 0,050%
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d)  Í skránni yfir takmarkanir og undanþágur vegna hættulegra efni bætist við færsla „8. Efni í bindiefnum og 
fjölliðuvatnsþeytum“ sem hér segir:

„8) Efni í bindiefnum og fjölliðuvatnsþeytum

a)  Bindiefni og 
víxltengiefni

Notkunarsvið:

— Málning til 
skreytingar 
innanhúss/utanhúss

— Skreyting, vernd og 
yfirborðsmeðferð 
fyrir við

— Yfirborðsmeðferð 
fyrir málm

— Gólfmálning og 
-lökk

— Háglansandi 
yfirborðsmeðferð

— Yfirborðsmeðferð 
bygginga og til 
skreytingar

Adipínsýrudíhýdrasíð (ADH) notað sem 
límhvati eða víxltengiefni

1,0% þyngdarhlutfall Sannprófun:

Umsækjandinn og hráefnisbirgjar hans skulu 
leggja fram yfirlýsingu, studda útreikningum 
eða skýrslu um greiningarprófun.

b)  Hvarfefni og leifar

Notkunarsvið:

Vörur með bindiefnum 
úr fjölliðum

Tilvist metanólleifa er takmörkuð, háð inni-
haldi bindiefnis í fullunninni vöru.

Sannprófun:

Umsækjandinn og hráefnisbirgjar hans skulu 
leggja fram yfirlýsingu, studda útreikningum 
eða skýrslu um greiningarprófun.“

— meira en 10% og allt að 20% innihald 
bindiefnis í fullunninni vöru

0,02% þyngdarhlutfall

— meira en 20% og allt að 40% innihald 
bindiefnis í fullunninni vöru

0,03% þyngdarhlutfall

— meira en 40% innihald bindiefnis í full-
unninni vöru

0,05% þyngdarhlutfall




