
DID-luettelo, osa B 
Versio 2014.1 

Pesuaineiden valmistusainetietokanta 
Versio 2014.1 

 
 
OSA B. 
 
Krittinen laimennusmäärä 
Kriittinen laimennusmäärä lasketaan seuraavan yhtälön avulla: 
 
CDV = Σ CDV(i) = Σ ((dosage(i)x DF(i))/TF (i)) x 1000 
 
Dosage(i) = aineiden i annos, ilmaistuna grammoina/pesu tai joissain tapauksissa 
grammoina/100 g tuotetta. 
DF(i) = aineen i hajoamistekijä. 
TF(i) = aineen i toksisuustekijä. 
 
 
MUUTTUJIEN ARVON MÄÄRITTELYMENETTELY NIIDEN AINEIDEN OSALTA, 
JOITA EI OLE LUETELTU DID-LUETTELOSSA 
Lueteltuja muuttujien arvoja on käytettävä kaikkien DID-luettelossa mainittujen aineiden 
osalta. Poikkeuksena ovat hajusteet ja väriaineet, joiden osalta hyväksytään myös muita 
testituloksia (katso alaviite osassa A). 
 
 
Seuraavaa lähestymistapaa sovelletaan aineisiin, joita ei ole lueteltu 
DID-luettelossa. 
 
Toksisuus vesieliöille 
CDV määritellään kroonista toksisuutta ja kroonista turvallisuutta koskevien tekijöiden 
perusteella. Jos kroonista toksisuutta koskevia testien tuloksia ei ole käytettävissä, on 
käytettävä akuuttia toksisuutta ja turvallisuutta koskevia tekijöitä ja toisin päin. 
 
Krooninen toksisuustekijä (TFkrooninen) 

– Kullekin trofiatasolle (kalat, äyriäiset tai levä) lasketaan mediaaniarvo käyttäen kroonista 
toksisuutta koskevia vahvistettuja testituloksia (NOEC tai EC10). Jos trofiatason yhtä lajia 
koskevia testituloksia on useita, määritellään ensin lajin mediaaniarvo; näitä 
mediaaniarvoja käytetään sen jälkeen trofiatason mediaaniarvon laskemiseen. 

– Jos trofiatason mediaaniarvo ylittää vesiliukoisuuden, arvoksi asetetaan 100 mg/L. 
– Krooninen toksisuusarvo (TFkrooninen) on trofiatasojen alhaisin mediaani (NOEC tai EC10) 

jaettuna turvatekijällä (SF). 
– Arvoa TFkrooninen käytetään määriteltäessä kriittistä laimennusmäärää koskevia perusteita. 

 
Akuutti toksisuustekijä (TFakuutti) 

– Kullekin trofiatasolle (kalat, äyriäiset tai levä) lasketaan mediaaniarvo käyttäen akuuttia 
toksisuutta koskevia vahvistettuja testituloksia (LC50 ja/tai EC50)  Jos trofiatason yhtä 
lajia koskevia testituloksia on useita, määritellään ensin lajin mediaaniarvo; näitä 
mediaaniarvoja käytetään sen jälkeen trofiatason mediaaniarvon laskemiseen. 

– Jos trofiatason mediaaniarvo ylittää vesiliukoisuuden, arvoksi asetetaan 100 mg/L. 
– Akuutti toksisuusarvo (TFakuutti) on alhaisin trofiatasojen alhaisin mediaani (LC50 tai 

EC50) jaettuna turvatekijällä (SF). 
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– Arvoa TFakuutti käytetään määriteltäessä kriittistä laimennusmäärää koskevia perusteita. 
 

Turvatekijä: 
Turvatekijä (SF) on riippuvainen siitä, kuinka monta trofiatasoa on testattu ja onko kroonista 
toksisuutta koskevia testituloksia käytettävissä. SF määritellään seuraavasti: 
 
Tiedot  Turvatekijä(SF) Toksisuustekijä 

(TF) 

Yksi lyhytaikainen L(E)C50-testi  10000 Toksisuus/10000 

Kaksi lyhytaikaista L(E)C50-testiä lajeilta, jotka 
edustavat kahta trofiatasoa (kala ja/tai äyriäinen ja/tai 
levä) 

5000  Toksisuus/5000 

Vähintään yksi lyhytaikainen L(E)C50-testi 
perustestivalikoiman mukaisilta kolmelta trofiatasolta* 

1000 Toksisuus/1000 

Yksi pitkäaikainen NOEC- tai EC10-testi (kala tai 
äyriäinen)  

100 Toksisuus/100 

Kaksi pitkäaikaista NOEC- tai EC10-testiä lajeilta, jotka 
edustavat kahta trofiatasoa (kala ja/tai äyriäinen ja/tai 
levä) 

50 Toksisuus/50 

Pitkäaikainen NOEC- tai EC10-testi vähintään kolmelta 
lajilta (yleensä kala, äyriäinen ja levä), jotka edustavat 
kolmea trofiatasoa 

10 Toksisuus/10 

* Aineiden toksisuutta vesieliöille koskeva perustestisarja koostuu kaloille, vesikirpuille ja levälle 
tehtävistä akuuttia toksisuutta koskevista testeistä. 
 
Hajoamistekijät 
Hajoamistekijä määritellään seuraavasti: 
 
Luokka Hajoamistekijä 

(DF) 

Nopeasti biologisesti hajoava (*) 0,05 

Nopeasti biologisesti hajoava (**) 0,15 

Luontaisesti biologisesti hajoava 0,5 

Pysyvä 1 
(*) Kaikki pinta-aktiiviset aineet tai muut aineet, jotka koostuvat homologiryhmästä ja täyttävät lopullista 
hajoamista koskevan testivaatimuksen, on sisällytettävä tähän luokkaan riippumatta siitä, täyttävätkö ne 
10 vuorokauden mittausajan perusteen. 
(**) 10 vuorokauden mittausajan peruste ei täyty. 
Epäorgaanisten aineiden osalta ravinteiden (kuten natriumnitraatti, fosfaatti tai ammoniakki) DF on 0,05. 
Muiden epäorgaanisten aineiden (kuten zeoliitti, silikaatit, perboraatit ja sulfamiinihappo) DF on 1. 
 
Anaerobinen biologinen hajoavuus 
Aine on luokiteltava johonkin seuraavista yhdisteluokista: 
 
Luokka Merkintä 

Ei hajoa biologisesti anaerobisesti. Testattu ja todettu biologisesti 
hajoamattomaksi. 

N 
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Biologisesti hajoava anaerobisesti. Testattu ja todettu biologisesti hajoavaksi 
tai ei ole testattu, mutta biologinen hajoavuus on todettu 
analogisuustarkastelulla yms. 

Y 

Biologista hajoavuutta anaerobisesti ei ole testattu  0 
 
Aerobinen biologinen hajoavuus 
Aine on luokiteltava johonkin seuraavista yhdisteluokista: 
Luokka Merkintä 

Nopeasti biologisesti hajoava R 

Luontaisesti biologisesti hajoava, mutta ei nopeasti biologisesti hajoava I 

Pysyvä. P 

Biologista hajoavuutta aerobisesti ei ole testattu O 
 
Liukenemattomat epäorgaaniset aineet 
Jos epäorgaaninen aine liukenee erittäin huonosti veteen tai ei lainkaan liukene veteen, tämä 
on ilmoitettava hakemukseen liitettävissä asiakirjoissa. 


