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ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid värvide, lakkide ja teekattemärgistuse jaoks 
 

1 SISSEJUHATUS 
 
ELi keskkonnahoidlike riigihangete (edaspidi „KHR“) kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga hõlbustada avaliku sektori asutustel väiksema 
keskkonnamõjuga toodete, teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud nii, et kui asutus 
tahab, võib ta need (osaliselt või täielikult) oma hankedokumentidesse lisada, ilma et peaks neid oluliselt muutma. Enne hanke väljakuulutamist 
oleks avaliku sektori asutusel soovitatav kontrollida, milline on soovitud kaupade, teenuste või tööde pakkumine asjaomaselt turul. Käesolevas 
dokumendis on esitatud ELi KHRi kriteeriumid värvide, lakkide ja teekattemärgistuse tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises aruandes on esitatud 
kriteeriumide valimise põhjuste täielik selgitus ja viited lisateabele. 
 
Kriteeriumid on jaotatud kvalifitseerimise tingimusteks, tehnilisteks kirjeldusteks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise 
tingimusteks. Kriteeriumeid on kahte liiki: 
 

• põhikriteeriumid on välja töötatud nii, et KHRe oleks lihtne korraldada; need keskenduvad toote keskkonnatoime põhiaspektidele ja 
hoiavad ettevõtjate halduskulud võimalikult väiksena; 

• rangemate kriteeriumide puhul võetakse arvesse rohkem keskkonnatoime aspekte ehk keskkonnatoime kõrgemat taset ning need on 
asutustele, kes tahavad suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni. 

Kui mõlema rangusastme kriteeriumid on ühesugused, lisatakse fraas „(põhi- ja rangemad kriteeriumid samad)“. 
 
Mõnel juhul võib tehnilistel põhjustel vaja olla KHRi kriteeriumitele mittevastavat värvi (nt ajaloolise hoone restaureerimiseks, et värvitud pind 
jääks ajastutruu). Sellisel juhul peab hankija hindama asjatundjate tehniliste nõuannete abil konkreetseid vajadusi ja alternatiivse lahenduse 
võimalikkust ning vajaduse korral vabastama selliste värvide või värvimisteenuste hanked KHRi nõuete täitmisest. Võib teha ka turupäringuid, 
et uurida ega pole saada keskkonnatoime nõuetele vastavaid alternatiive, mis annaksid soovitud tulemuse.  
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1.1. Toodete määratlus ja kohaldamisala 
 
Tooterühm koosneb kahest eri allrühmast: „värvid ja lakid“ ning „teekattemärgistus“. 
 
Allrühm „värvid ja lakid“ (vahel lihtsalt „värvid“) hõlmab sise- ja välisvärve ja -lakke, puidupeitse ning muud sellist (määratlused allpool), mis 
on toodetud kutsetegevuses (mitte tööstuslikult) kasutamiseks. 
 
Värvid ja lakid hõlmavad muu hulgas järgmist: 

• põrandavärvid; 
• tooted, mida turustaja toonib vastavalt kutselise maalri tellimusele; 
• toonimissüsteemid; 
• vedelad või pastalaadsed dekoratiivvärvid, mille tootja võib olla eelnevalt tooninud või muul viisil kliendi vajadustele vastavalt 

kasutusvalmiks teinud, sealhulgas puiduvärvid, puidu- ja terrassipeitsid, müüritise pinnakattevahendid, metalli viimistluse alla kantavad 
kruntvärvid ja muud selliste tootesüsteemide aluskihid (määratlused direktiivi 2004/42/EÜ1 I lisa punkti 1.1. alapunktides d ja g). 

 
Allrühm „teekattemärgistus“ hõlmab selliseid tooteid nagu värvid või struktuurplastisüsteemid, millega märgitakse maha sõiduradade 
eraldusjooni jms ning mis on kuiva, märja ja vihmaga karedad ning öösel helkivad. Tavaliselt koosnevad need pigmenti sisaldavast 
teekattemärgistusest ja klaashelmestest, mis võivad üheskoos moodustada alusmaterjalile õhukese kihi (aga ei pruugi). Kohaldamisalasse 
kuuluvad ka valmiskujul teekattemärgistustooted, nagu märgistuslint, külmplastmärgistus või termoplastmärgistus (pealepandava 
puistematerjaliga või ilma), samuti teemärgistuse pealekandmiseks vajalikud krundid ja liimid. 
 
Tooterühm ei hõlma järgmist: 

• konserveerivad pinnakattevahendid; 
• puidukaitsevahendid; 

                                                      
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites 

kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ. 
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• spetsiaalseks tööstuslikuks või professionaalseks kasutuseks ette nähtud pinnakattevahendid, sealhulgas eriti vastupidavad 
pinnakattevahendid; 

• pulbrilised pinnakattevahendid; 
• UV-kõvastuvad värvisüsteemid; 
• eelkõige sõidukite värvimiseks ette nähtud värvid; 
• tooted, mille esmane ülesanne ei ole pinnale kattekihi moodustamine, näiteks õlid ja vahad (v.a teatud teekattemärgistussüsteemid); 
• läbipaistvad keemilised põrandatele ettenähtud pinnakattevahendid, kus kasutatakse sideainena reageerivaid vaike, et saada tööstuslikule 

põrandale paks kattekiht; 
• mehaaniline märgistus (nt helkurmuhud ehk nn kassisilmad). 

 
Et kriteeriumide kohaldamine oleks lihtsam, on esitatud järgmised tootemääratlused. 
 
„Värv” on vedel või pastalaadne pigmenteeritud pinnakattevahend, mis moodustab aluspinnale kandmise korral kaitsva, dekoratiivse või 
tehniliste eriomadustega läbipaistmatu kihi. 
 
„Dekoratiivvärvid ja -lakid” on värvid ja lakid, mida kantakse ehitistele, nende viimistlus- ja sisustuselementidele dekoreerimise ja kaitsmise 
eesmärgil.  Kuigi need on põhiotstarbelt dekoratiivsed, on neil ka kaitseülesanne. 
 
„Müüritise pinnakattevahendid“ on pinnakattevahendid, mis moodustavad dekoratiivse ja kaitsva kihi betoonile, (värvitavale) tellisepinnale, 
plokkmüüritisele, krohvile, kaltsiumsilikaadile või kiudtsemendile. Need on ette nähtud kasutamiseks peamiselt välitingimustes, aga neid võib 
kasutada ka sisetingimustes või tuulekastide ja rõdulagede jaoks. 
 
„Lakk” on pinnakattevahend, mis moodustab aluspinnale kaitsva, dekoratiivse või tehniliste eriomadustega läbipaistva tahke kihi. 
 
„Puidupeits“ (ehk lasuurvärv) on pinnakattevahend, mis tekitab dekoratiivse ja puitu ilmastiku eest kaitsva läbipaistva või poolläbipaistva 
(värvilist pigmenti sisaldava) kihi, mis lihtsustab hooldamist. 
 
„Toonimissüsteem” on värvilise värvi valmistamise meetod, mille puhul alus segatakse värvilise toonijaga. 
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Täiendavad tehnilised määratlused on 1. lisas. 
 

1.2. Ehitustööde hankelepingu määratlus ja kohaldamisala 
 
Kriteeriume kohaldatakse ka asjaomastele maalritööde ja teekattemärgistuslepingutele. Need võivad olla ühekordsete ehitustööde hankelepingud 
või korduvate maalritööde hankelepingud (tellimuslepingud). Kõikide lepingute aluseks peab olema tooterühma kohaldamisalasse kuuluvate 
värvitoodete kasutamine. Kriteeriumides kasutatakse järgmisi lepingulisi määratlusi: 
 
„maalritööd“ – töövõtja (tavaliselt maaler) värvib sise- või välispindu ühekordse või korduvteenusena (sh jooksvad hooldus- ja parandustööd); 
 
„teekattemärgistustööd“ – töövõtjad (tavaliselt teemärgistajad) kannavad teele märgistust kas ühekordse või korduvteenusena (sh jooksvad 
hooldus- ja parandustööd). 
 

1.3. Üldine märkus nõuetekohasuse tõendamise kohta 
 
Mitme kriteeriumi puhul on ettenähtud tõendamisviisiks analüüsiaruande esitamine. Iga kriteeriumi puhul on esitatud asjakohased 
analüüsimeetodid. Avaliku sektori asutus otsustab ise, millisel etapil tuleb need analüüsitulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt 
pakkujatelt kohe nõudma analüüsitulemuste esitamist. Pakkujate ja avaliku sektori asutuste koormuse vähendamiseks võiks pakkumuste 
esitamisel pidada piisavaks pakkuja kinnitust. Lisaks on erinevaid valikuid, kas ja millal võivad need analüüsid olla vajalikud. 

a) Pakkumisetapis 

Ühekordse tarnelepingu puhul võib nõuda, et tõendid esitaks majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegija. Kui tõendid leitakse 
olevat piisavad, võib sõlmida lepingu. Kui tõendid leitakse olevat ebapiisavad või mittevastavad: 

i) tehnilise kirjelduse seisukohalt, võib küsida tõendeid paremuselt teise pakkumuse tegijalt ja kaaluda temaga lepingu sõlmimist; 

ii) hindamiskriteeriumi seisukohalt, võib selle alusel saadud lisapunktid ära võtta ja pakkumuste järjestuse ümber arvutada, koos 
kõikide kaasnevate tagajärgedega. 
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Analüüsiaruanne kinnitab, et teatavate nõuete täitmise suhtes on analüüsitud näidistoodet, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitud tooteid. 
Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda käsitletakse punktis b. 

b) Lepingu täitmise ajal 

Analüüsitulemusi võib nõuda ühe või mitme lepinguliselt tarnitava toote kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. 
See on eriti oluline raamlepingute puhul, milles pole esimest tellimust kindlaks määratud. 
 
Soovitatav on lepingusse lisada sõnaselged lepingu täitmise tingimused. Neis tuleks sätestada, et hankijal on lepingu kehtivusajal õigus 
teha pistelisi kontrollanalüüse. Kui selliste analüüside tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta nõuetele, on hankijal õigus 
kohaldada leppetrahve ja ta võib lepingu lõpetada. Mõni avaliku sektori asutus lisab tingimused, milles sätestatakse, et kui analüüsitud 
toode vastab nende nõuetele, peab analüüsikulud kandma avaliku sektori asutus; kui aga nõuded on täitmata, kannab kulud hankija. 
 
Raamlepingute puhul sõltub tõendite nõudmise aeg konkreetse lepingu struktuurist. 

i) Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad tooted on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud, aga 
vajalik ühikute arv määratakse kindlaks hiljem, lähtutakse samadest kaalutlustest nagu eespool kirjeldatud ühekordsete 
hankelepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, millega eelkvalifitseeritakse mitu võimalikku pakkujat ja mille puhul hankemenetlus jätkub seejärel 
eelkvalifitseeritute konkureerivate pakkumuste esitamisega, võidakse pakkujatelt küsida esmase eelkvalifitseerimise etapis vaid 
kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingu minimaalsetele keskkonnatoime nõuetele vastavaid tooteid. Edaspidiste 
tellimuslepingute (ehk tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast eelkvalifitseeritud pakkujate konkureerivate pakkumuste esitamist, 
lähtutakse samadest kaalutlustest nagu eespool esitatud punktides a ja b, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada hankemenetluse 
käigus. Kui hankemenetlus on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu täitmise ajal. 

Samuti on oluline juhtida pakkujate tähelepanu võimalusele tõendada nõuetekohasust ELi ökomärgise või mõne muu samade nõuetega 
ökomärgisega. Sel juhul nõutakse tõendamist analüüsitulemuste jaoks kehtestatud viisil. 
 
NB! Direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõike 2 kohaselt peavad hankijad aktsepteerima ka muid sobivaid tõendeid. Tõendiks võib olla 
näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasele ettevõtjale ei olnud analüüsiaruanded kättesaadavad või kui tal ei olnud võimalik neid 
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ettenähtud tähtaja jooksul hankida. Seda tingimusel, et kättesaadavuse puudumine ei olnud ettevõtja enda tegematajätmine ning et 
ettevõtja kasutab toimikut tõendamaks, et tema tööd, kaubad või teenused vastavad tehniliste kirjelduste nõuetele või kriteeriumidele, 
pakkumuste hindamise kriteeriumidele või lepingu täitmise tingimustele. Kui analüüside tegemisega seoses viidatakse konkreetse 
vastavushindamisasutuse sertifikaadile/analüüsiaruandele, peab hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste 
sertifikaate/analüüsiaruandeid. 
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2 OLULISIM KESKKONNAMÕJU 
 

Värvide ja lakkide olulisim keskkonnamõju on seotud nende tootmisega. Seetõttu on tähtis kasutatava värvi kogus, aga ka jäätmete ja 
kasutamata värvi kogus ning värvi vastupidavus ehk see, mis aja möödumisel on vaja uut värvikihti. 

Värvide koostisosadega (lahustid, sideained ja valge pigment (TiO2)) seotud keskkonnamõju on suur toormaterjali hankimisel ja värvi tootmisel. 
Lahustipõhiste värvide üldine keskkonnamõju on suurem kui veepõhistel värvidel. Värvidele lisatavad kahjulikud funktsionaalsed lisaained, 
nagu konservandid, plastifikaatorid ja täiteained, võivad avaldada väga mitmesugust mõju tervisele ja keskkonnale. 

Teekattemärgistusvärvile lisatavate klaashelmeste tootmisel on samuti suur keskkonnamõju, peamiselt helmeste moodustamiseks vajaliku 
energiakulu tõttu. Klaasis sisalduvad saasteained (nt arseen) võivad samuti olla probleem, sest klaashelmed hajuvad keskkonda. 
Teekattemärgistuse vastupidavus mõjutab samuti märgatavalt selliste toodete üldist keskkonnamõju. 
 

Olulisimad keskkonnaaspektid  KHRi meetod 

• Lahustite, sideainete ja TiO2 tootmine 
• Teekattemärgistuse klaashelmeste tootmine 
• Ohtlikud funktsionaalsed lisaained 
• Toote vastupidavus 
• Kasutamata jäänud tootest tulenevad jäätmed 

 • Tootmise keskkonnamõju vähendamine, 
keskendudes konkreetsetele koostisosadele ja 
kasutuskogusele 

• Toote üldise koostise ohtlikkuse vähendamine 
• Vastupidavamate värvide ja teekattemärgistuste 

eelistamine 
• Tootejäätmete vähendamise (sh 

korduskasutamise ja ringlussevõtu) 
stimuleerimine 

Mõjud ei ole loetletud tähtsuse järjekorras. 

 

Täpsem teave värvide, teekattemärgistuse ja nendega seotud tööde hankelepingute kohta (sh teave õigusaktide, standardite ja tõenditena 
kasutatavate tehniliste allikate kohta) on tehnilises aruandes. 
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3 EL-I KHR-I KRITEERIUMID VÄRVIDE, LAKKIDE JA TEEKATTEMÄRGISTUSE JAOKS 
3.1 Värvid ja lakid 

Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Väiksema keskkonnamõjuga värvide ja lakkide ostmine 

TEHNILINE KIRJELDUS 
1. Värvi koostis 
2.  

1.1. Valge pigmendi sisaldus 
(Nõue ei kehti läbipaistvate ja poolläbipaistvate pinnakattevahendite puhul) 
 
Murdumisnäitajaga 1,8 ja enam anorgaanilise valge pigmendi sisaldus 
kuivanud värvikihi ruutmeetril võib olla kuni: 
• 38 g/m2, kui tegu on sisevärvidega; esimese klassi 

märgpuhastuskindlusega seinavärvide puhul 40 g/m2; 
• 40 g/m2, kui tegu on välisvärvidega. 
 
Murdumisnäitajaga 1,8 ja enam anorgaanilise valge pigmendi sisaldus 
kuivanud alusvärvi- ja krundikihi ruutmeetril võib olla kuni 25 g/m2. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab värvi koostise dokumendid, kust on näha valge pigmendi 
kogus. Esimese klassi märgpuhastuskindluse kohta tuleb vajaduse korral 
esitada standardi EN 13300 kohane standardi EN ISO 11998 kohaselt tehtud 
puhastatavuse ja puhastuskindluse katse aruanne. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

1.1. Valge pigmendi sisaldus 
(Nõue ei kehti läbipaistvate ja poolläbipaistvate pinnakattevahendite puhul) 
 
Murdumisnäitajaga 1,8 ja enam anorgaanilise valge pigmendi sisaldus 
kuivanud värvikihi ruutmeetril võib olla kuni: 
• 36 g/m2, kui tegu on siseruumi toodetega; esimese klassi 

märgpuhastuskindlusega seinavärvide puhul 40 g/m2; 
• 38 g/m2, kui tegu on välisvärvidega. 
 
Murdumisnäitajaga 1,8 ja enam anorgaanilise valge pigmendi sisaldus 
kuivanud alusvärvi- ja krundikihi ruutmeetril võib olla kuni 25 g/m2. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab värvi koostise dokumendid, kust on näha valge pigmendi 
kogus. Esimese klassi märgpuhastuskindluse kohta tuleb vajaduse korral 
esitada standardi EN 13300 kohane standardi EN ISO 11998 kohaselt tehtud 
puhastatavuse ja puhastuskindluse katse aruanne. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
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1.2. Lenduvate orgaanilise ühendite sisaldus  
 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus ei tohi ületada tabelis 1 
esitatud piirnorme. 
LOÜde sisaldus määratakse kasutusvalmis tootes koos kõigi lisanditega, 
mida soovitatakse lisada enne pealekandmist (nt värvained ja/või vedeldajad). 
 
Tabel 1. LOÜ sisalduse piirnormid 

Toote kirjeldus (koos direktiivi 2004/42/EÜ 
kohaste alaliikide nimetustega) 

LOÜ 
piirnorm  
(g/l, sh 
vesi) 

a. Matid seina- ja laevärvid sisetöödeks (läige 
60° langemisnurga juures < 25)  

15 

b. Läikega seina- ja laevärvid välistöödeks (läige 
60° langemisnurga juures > 25)  

60 

c. Mineraalse fassaadi värvid  30 
d. Sise- ja välisviimistlusvärvid ja fassaadivärvid 

puidule ja metallile  
90 

e. Siseviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid  

75 

e. Välisviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid 

90 

f. Väga õhukese kihi moodustavad puidupeitsid 
välis- ja sisepindadele  

75 

g. Krundid  15 
h. Siduvad krundid  15 
i. Ühes pakendis komponentidega 

pinnakattevahendid  
100 

j. Kahes pakendis komponentidega spetsiaalsed 100 

1.2. Lenduvate orgaanilise ühendite sisaldus  
 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus ei tohi ületada tabelis 2 
esitatud piirnorme. 
LOÜde sisaldus määratakse kasutusvalmis tootes koos kõigi lisanditega, mida 
soovitatakse lisada enne pealekandmist (nt värvained ja/või vedeldajad). 
 
Tabel 2. LOÜ sisalduse piirnormid 

Toote kirjeldus (koos direktiivi 2004/42/EÜ 
kohaste alaliikide nimetustega) 

LOÜ 
piirnorm  
(g/l, sh 
vesi) 

a. Matid seina- ja laevärvid sisetöödeks (läige 
60° langemisnurga juures < 25)  

10 

b. Läikega seina- ja laevärvid välistöödeks (läige 
60° langemisnurga juures > 25)  

40 

c. Mineraalse fassaadi värvid  25 
d. Sise- ja välisviimistlusvärvid ja fassaadivärvid 

puidule ja metallile  
80 

e. Siseviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid  

65 

e. Välisviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid 

75 

f. Väga õhukese kihi moodustavad puidupeitsid 
välis- ja sisepindadele  

50 

g. Krundid  15 
h. Siduvad krundid  15 
i. Ühes pakendis komponentidega 

pinnakattevahendid  
80 

j. Kahes pakendis komponentidega spetsiaalsed 80 
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pinnakattevahendid (nt põrandatele)  
Dekoratiivsed pinnakattevahendid  90 
Roostevastased värvid 80 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab kas: 

a) LOÜde sisalduse arvutused koos ohutuskaartidega (kui kättesaadavad) 
või 
b) standardi ISO 11890-2 kohase analüüsi aruande. Toodetele, mille 
LOÜde sisaldus on alla 1,0 g/l, tuleb teha ISO 17895 kohane analüüs. 

Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

pinnakattevahendid (nt põrandatele)  
Dekoratiivsed pinnakattevahendid  80 
Roostevastased värvid 80 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab kas: 

a) LOÜde sisalduse arvutused koos ohutuskaartidega (kui kättesaadavad) 
või 
b) standardi ISO 11890-2 kohase analüüsi aruande. Toodetele, mille 
LOÜde sisaldus on alla 1,0 g/l, tuleb teha ISO 17895 kohane analüüs. 

Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

1.3. Toote ohumärgistus 
 
Lõpptoode ei tohi olla määruse (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise (CLP) määrus) kohaselt klassifitseeritud kui 
ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, kantserogeenne, mutageenne või 
reproduktiivtoksiline ega keskkonnaohtlik (vt tabel 3). 
 
Tabel 3. Lõpptoote klassifikatsioon 
 

Äge mürgisus Kategooria 1 
Kategooria 2 
Kategooria 3 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude  
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 
kokkupuude  

1. või 2. kategooria 
1., 2. või 3. kategooria 

Kantserogeensus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

1.3. Toote ohumärgistus 
 
Lõpptoode ei tohi olla määruse (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise (CLP) määrus) kohaselt klassifitseeritud kui 
ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, hingamisteede või naha 
sensibilisaator, kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline ega 
keskkonnaohtlik (vt tabel 4). 
 
Tabel 4. Lõpptoote klassifikatsioon 
 

Äge mürgisus Kategooria 1 
Kategooria 2 
Kategooria 3 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude  
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 
kokkupuude  

1. või 2. kategooria 
1., 2. või 3. kategooria 

Kantserogeensus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
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Mutageensus sugurakkudele  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Reproduktiivtoksilisus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Ohtlikkus veekeskkonnale 1. ägeda mürgisuse 
kategooria 
1. või 2. kroonilise 
mürgisuse kategooria 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, milles on kinnitatud, et 
tarnitavad tooted ei ole liigitatud eelnimetatud ohukategooriate alla. 
Segu kohta esitatakse klassifikatsiooni käsitlevad dokumendid vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise (CLP) määrus) ja/või ohutuskaardid. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

Kategooria 2 
Mutageensus sugurakkudele  Kategooria 1A 

Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Reproduktiivtoksilisus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Ohtlikkus veekeskkonnale  
 

1. ägeda mürgisuse 
kategooria 
1. või 2. kroonilise 
mürgisuse kategooria 
3. kroonilise mürgisuse 
kategooria*  

Hingamisteede sensibiliseerimine 
 

Kategooria 1, 1A või 
1B 

Naha sensibiliseerimine Kategooria 1, 1A või 
1B 

* H412 alla klassifitseeritud lõpptoode on lubatud ainult siis, kui tegu on välisvärvi või -lakiga, 
milles on kuivanud kihi konservanti 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaati (IPBC) kuni 0,650 
mahuprotsenti. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, milles on kinnitatud, et 
tarnitavad tooted ei ole liigitatud eelnimetatud ohukategooriate alla. 
Segu kohta esitatakse klassifikatsiooni käsitlevad dokumendid vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise (CLP) määrus) ja/või ohutuskaardid. 
Kui välistoode on liigitatud vesikeskkonnale krooniliselt toksiliste ainete 
3. kategooriasse ja sisaldab IPBCd, peab pakkuja esitama dokumendid, kust 
on näha, et selle mahuprotsent on kuni 0,650. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
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1.4. Ohtlikud koostisosad 
 
Värv peab vastama tabelis 5 esitatud nõuetele, mille kohaselt on teatud 
ohtlike ainete sisaldus kas keelatud või kvantitatiivselt piiratud.   
Tabel 5. Värvide ohtlike koostisosade nõuded 

Koostisosa Kvalitatiivne või 
kvantitatiivne piirang 

Konservandid Konservandid ei tohi 
olla bioakumuleeruvad1. 

Kuivanud kihi konservandid Kuivanud kihi 
konservante ei tohi 
tahtlikult kasutada, välja 
arvatud järgmistel 
juhtudel: 

- niiskete 
siseruumide värvid, 
milles võib neid olla 
kuni 
0,10 mahuprotsenti; 
- välisvärvid, 
milles võib neid olla 
kuni 
0,30 mahuprotsenti. 

Alküülfenooletoksülaadid 
Alküülfenooletoksülaate (APEOd) ega 
nende derivaate ei tohi värvide ega 
lakkide koostises kasutada. 
 

Tahtlikult ei tohi 
kasutada. 

Ftalaadid 
Värvide ja lakkide koostises ei tohi olla 
väga ohtlike ainetena REACH-

0,1 massiprotsenti 

1.4. Ohtlikud koostisosad 
 
Värv peab vastama tabelis 6 esitatud nõuetele, mille kohaselt on teatud ohtlike 
ainete sisaldus kas keelatud või kvantitatiivselt piiratud.  . 
 
Tabel 6. Värvide ohtlike koostisosade nõuded 

Koostisosa Kvalitatiivne või 
kvantitatiivne piirang 

Konservandid Konservandid ei tohi olla 
bioakumuleeruvad1. 

Kuivanud kihi konservandid Kuivanud kihi 
konservante ei tohi 
tahtlikult kasutada, välja 
arvatud järgmistel 
juhtudel: 

- niiskete 
siseruumide värvid, 
milles võib neid olla 
kuni 
0,10 mahuprotsenti; 
- välisvärvid, 
milles võib neid olla 
kuni 
0,30 mahuprotsenti. 

Alküülfenooletoksülaadid 
Alküülfenooletoksülaate (APEOd) ega 
nende derivaate ei tohi värvide ega 
lakkide koostises kasutada. 
 

Tahtlikult ei tohi 
kasutada. 

Ftalaadid 
Värvide ja lakkide koostises ei tohi olla 

0,1 massiprotsenti 
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määruse2 kandidaatainete loetellu 
kantud ftalaate3. 
 
Formaldehüüd 
Vaba formaldehüüd valges aluses, 
toonimisaluses ja toonijas2: 

 
 
0,010 massiprotsenti 

Metallid 
Kaadmium, plii, kroom VI, elavhõbe, 
arseen, seleen: 

0,010 massiprotsenti 
üht metalli või 
metalliühendit/metalliso
ola 

1 Koostisosa peetakse bioakumuleeruvaks, kui selle oktanool-vesi-jaotuskoefitsient (Log Kow) 
on ≤ 4,0 või biokontsentratsioonitegur (BCF) ≤ 500. 
2 Kui on vaja kasutada väga palju eri toonijaid, peab pakkuja märkima, millisest toonijast võib 
vabaneda kõige rohkem formaldehüüdi. Seejärel nõutakse selle toonija analüüsiaruannet. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, kust on näha, et kriteerium 
on täidetud. Täpsemalt: 

• konservantide ja APEOde puhul: tootesegu ohutuskaardid; 
• ftalaatide puhul: tootesegu ohutuskaardid;  
• konservantide puhul ka: OECD analüüsisuunisdokumenti 305 järgiva 

analüüsi aruannet võib kasutada ohutuskaardi asemel ainult 
tõendamiseks, et tootes sisalduvad konservandid ei ole 
bioakumuleeruvad; 

• formaldehüüdi puhul: analüüsiaruanne Merckoquanti meetodi või 
kõrgefektiivse vedelikkromatograafia kohta (vt 2. lisa); 

väga ohtlike ainetena REACH-määruse 
kandidaatainete loetellu kantud ftalaate3. 
 
Formaldehüüd: 
Vaba formaldehüüd valges aluses, 
toonimisaluses ja toonijas2; 
v.a siis, kui on vaja kasutada 
formaldehüüdi doonoreid või kui need 
on olemas polümeeridispersioonis; sel 
juhul kehtib järgmine piirnorm: 

 
 
0,0010 massiprotsenti 
 
 
 
0,010 massiprotsenti 

Metallid 
Kaadmium, plii, kroom VI, elavhõbe, 
arseen, seleen: 

0,010 massiprotsenti 
üht metalli või 
metalliühendit/metallisool
a 

Isotiasolinoonid 
Isotiasolinoonid  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Kokku: 0,050 
massiprotsenti 
0,020 massiprotsenti 
0,0015 massiprotsenti 

1 Koostisosa peetakse bioakumuleeruvaks, kui selle oktanool-vesi-jaotuskoefitsient (Log Kow) 
on ≤ 3,2 või biokontsentratsioonitegur (BCF) ≤ 100. 
2 Kui on vaja kasutada väga palju eri toonijaid, peab pakkuja märkima, millisest toonijast võib 
vabaneda kõige rohkem formaldehüüdi. Seejärel nõutakse selle toonija analüüsiaruannet. 
3 Metüülisotiasolinoon 
4 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon (CIT) ja 2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon (MIT) suhtes 3:1 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 

                                                      
2 Euroopa Kemikaaliamet, autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu, http://www.echa.europa.eu/et/candidate-list-table. 
3 Selle nõude täitmiseks peavad pakkujad ja/või nende tarnijad tutvuma REACH-määruse kandidaatainete loeteluga ja otsima sealt ftalaate. Kuigi ftalaate võib koostisosade 
seas olla lihtne ära tunda, sest tavaliselt toimivad nad plastifikaatorina, ei ole siiski kõik kandidaatainete loetelus olevad ftalaadid oma keemilise nimetuse alusel lihtsalt 
äratuntavad. Seetõttu võiks olla kasulik esitada pakkujatele keemiline määratlus. Selle kohaselt on ftalaadid „rühm keemilisi ühendeid, mis põhinevad ftaalhappel (benseen-
1,2-dihape)“.  
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• metallide puhul: ISO 3856 seeria või samaväärse meetodi 
analüüsiaruande. 

Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, kust on näha, et kriteerium on 
täidetud. Täpsemalt: 

• konservantide ja APEOde puhul: tootesegu ohutuskaardid; 
• ftalaatide puhul: tootesegu ohutuskaardid;  
• konservantide puhul ka: OECD analüüsisuunisdokumenti 305 järgiva 

analüüsi aruannet võib kasutada ohutuskaardi asemel ainult 
tõendamiseks, et tootes sisalduvad konservandid ei ole 
bioakumuleeruvad; 

• formaldehüüdi puhul: analüüsiaruanne Merckoquanti meetodi või 
kõrgefektiivse vedelikkromatograafia kohta (vt 2. lisa); 

• metallide puhul: ISO 3856 seeria või samaväärse meetodi kohase 
analüüsi aruanne; 

• isotiasolinoonide puhul: tootesegu ohutuskaardid; 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 

2. Pealekandmistõhusus ja vastupidavus 
 
2.1. Katvus 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
(Seda spetsifikatsiooni ei kohaldata lakkidele, puidupeitsidele, läbipaistvatele liimkruntidele ning kõigile teistele täis- ja poolläbipaistvatele 
pinnakattevahenditele.) 
 
Värvi katvus peab olema tabelis 7 esitatud nõuetele vastavalt tõhus. 
 
Tabel 7. Konkreetsete värvitoodete katvus. 

Värvi liik Katvus1 (m2/l) 
Valged ja heledad värvid (sh viimistlus- 
ja vahevärvid) 

– siseruumides: 8 
– väljas: 6  

– sees ja väljas: 8 
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Toonimissüsteemid2 8 
Krundid ja alusvärvid: 

a. läbipaistmatud 
b. spetsiaalsete tõkestavate, 

tihendavate, immutavate või 
siduvate omadustega 

c. spetsiaalsete 
liimimisomadustega 

 
  8 

6 
 

6 

Paksud dekoratiivsed 
pinnakattevahendid 

1 m2/kg 

Elastomeersed välisvärvid 4 
Märkused 
1 Nimetatud katvuse juures peab peitevõime olema 98 %. 
2 Analüüsida tuleb ainult alust. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama järgmiste (või samaväärsete) meetodite kohase analüüsi aruande: 

• ISO 6504/1 (Värvid ja lakid – peitevõime määramine – 1. osa: Kubelka-Munki meetod valgete ja heledate värvide jaoks); 
• ISO 6504/3 (3. osa: heledate värvide läbipaistmatusastme määramine kindla katvuse korral); 
• NF T 30 073, kui tegu on kolmemõõtmelise dekoratiivvärviga või muu väga paksult pealekantava värviga. 

Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 
 2.2. Märgpuhastuskindlus (ainult sisevärvid) 

(Kui värv peab olema puhastatav ja puhastuskindel.) 
(Nõue ei kehti täis- ja poolläbipaistvatele pinnakattevahenditele.) 
 
Seinavärv, mis peab hanke nõuete kohaselt olema märgpuhastuskindel, peab 
kuuluma standardite EN 13300 ja EN ISO 11998 (või samaväärsed) kohaselt 
1. või 2. märgpuhastuskindluse klassi. Seda nõuet ei kohaldata sisetöödeks 
ettenähtud mattidele seina- ja laevärvidele, mille kuivanud kihis on valget 
pigmenti kuni 25 g/m2. See nõue kehtib ainult toonitavate aluste puhul. 
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Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 13300 kohase standardi EN ISO 11998 
meetodil tehtud puhastatavuse ja puhastuskindluse katse aruande. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 
Põhikriteeriumit ei esitata, aga kui hangitavat värvi kantakse pindadele, mida 
on vaja palju puhastada, on avaliku sektori hankijatel soovitatav järgida 
rangemat kriteeriumit. 
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2.3. Ilmastikukindlus (ainult välivärvid) 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Müüritise-, puidu- ja metallivärvid peavad olema tabelile 8 vastavalt ilmastikukindlad. 
Müüritisevärve katsetatakse tehistingimustes 1000 tundi, puidu- ja metallivärve 500 tundi. 
Järgitakse soovituslikke või samaväärseid katsemeetodeid ja katsed tehakse tehistingimustes. Metallivärvide korrosioonikindlus hõlmab ka nn mullitamist. 
Analüüsida tuleb toonitavat alust. 
 
Tabel 8. Ilmastikukindluse katsed 

Ilmastikust tingitud 
kvaliteedilangus 

Kvaliteedinõue Soovituslik 
katse 

Läike vähenemine1 Kuni 30% algsest väärtusest ISO 2813 
Kriidistumine 1,5 või vähem (0,5 või 1,0) EN ISO 4628-6 

Kestendamine 
Kestendustihedus kuni 2, 
helveste suurus kuni 2 

ISO 4628-5 

Pragunemine 
Pragude arv kuni 2, pragude 
suurus kuni 3 

ISO 4628-4 

Mullitamine 
Mullide tihedus kuni 3, 
mullide suurus kuni 3 

ISO 4628-2 

Korrosioon2 Roostetamine kuni Ri2. ISO 4628-3  
1 Ei kehti pool- ja täismattidele viimistlusvahenditele (täpsem info 1. lisas). 
2 Roostevastased värvid. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama katsetulemused, millest on näha, et värv vastab tabelis 8 esitatud nõuetele. 
Tehislikud ilmastikutingimused peavad vastama (v.a metallivärvide korrosiooni puhul) standardis ISO 11507 sätestatud nõuetele või (väliste 
puiduviimistlusvahendite puhul) QUV kiirvanandamismasinaga seotud nõuetele: standardis EN 927-6 sätestatud vahelduv kokkupuude UV(A)-kiirguse ja 
vihmaga. 
Korrosioonikatses tuleb kasutada standardis EN ISO 12944-2 sätestatud atmosfääri korrodeerimiskategooriaid ja standardis EN ISO 12944-6 sätestatud (või 
samaväärseid) katseprotseduure. Terase värvimiseks ettenähtud roostevastast värvi hinnatakse pärast 240-tunnist soolalahusega piserdamist vastavalt 
standardile ISO 9227 (või samaväärsele). 
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Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide ökomärgisega tooteid käsitatakse eeltoodud nõuetele vastavana. 
 
2.4. Värvikihi seene- ja vetikakindlus (ainult välisvärvid) 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
(Kui värvikiht peab olema seene- ja vetikakindel) 
 
Välisele müüritisele ja puidule kantavad alusvärvid, mis peavad olema seene- ja/või vetikakindlad, peavad vastama tabelis 9 esitatud nõuetele.  
 
Tabel 9. Nõuded seene- ja vetikakindlusele 

Aluspind Seenekindlus Vetikakindlus 
Müüritis  1. klass või madalam  0 punkti 
Puit 1. klass või madalam 0 punkti 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 15457 ja/või EN 15458 (või samaväärsete) katsemeetodite tulemused, mis peavad näitama nõuetekohasust. Kuivanud 
kihis kapseldatud biotsiide sisaldavate pinnakattevahendite puhul võib aktsepteerida ka kohandatud katsetingimusi. Tootjad peavad esitama koos standardi 
EN 15457 ja/või 15458 kohase katse tulemustega ka katsetingimuste kohandamise teabe. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 
2.5. Põrandavärvide kulumiskindlus 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Põranda pinnakattevahenditel ja põrandavärvidel peab olema niisugune kulumiskindlus, et pärast 1000-kordset standardis EN ISO 7784-2 sätestatud meetodi 
kohase katsetustsükli läbimist 1000-grammise koormusega ja CS10 rattaga ei ületa kaalukaotus 70 mg.  
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN ISO 7784-2 kohase (või samaväärse) katse tulemused. 
Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
 
2.6. Pakendid 
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(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
Värvid tuleb tarnida (vähemalt) X-liitristes mahutites (avaliku sektori asutus peab pakendikoguse vähendamiseks sobiva suuruse määrama ise). 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 1. Poollenduvate orgaanilise ühendite sisaldus 

 
Punkte antakse selle eest, kui värvitootes ei ole poollenduvaid orgaanilisi 
ühendeid (PLOÜd) rohkem kui tabelis 10 esitatud koguses. 
 
PLOÜde sisaldus määratakse kasutusvalmis tootes koos kõigi lisanditega, 
mida soovitatakse lisada enne pealekandmist (nt värvained ja/või vedeldajad). 
 
Tabel 10. PLOÜde sisalduse piirnormid 

Toote kirjeldus (koos direktiivi 2004/42/EÜ 
kohaste alaliikide nimetustega) 

PLOÜde 
piir
nor
m  

(g/l, sh 
vesi) 

a. Matid seina- ja laevärvid sisetöödeks (läige 
60° langemisnurga juures < 25)  

301/ 402 

b. Läikega seina- ja laevärvid välistöödeks (läige 
60° langemisnurga juures > 25)  

301/ 402 

c. Mineraalse fassaadi värvid  40 
d. Sise- ja välisviimistlusvärvid ja fassaadivärvid 

puidule ja metallile  
501/ 602 

e. Siseviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid  

30 

e. Välisviimistluslakid ja puidupeitsid, sh 
läbipaistmatud puidupeitsid 

60 
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f. Väga õhukese kihi moodustavad puidupeitsid 
välis- ja sisepindadele  

301/ 402 

g. Krundid  301/ 402 
h. Siduvad krundid  301/ 402 
i. Ühes pakendis komponentidega 

pinnakattevahendid  
501/ 602 

j. Kahes pakendis komponentidega spetsiaalsed 
pinnakattevahendid (nt põrandatele)  

501/ 602 

Dekoratiivsed pinnakattevahendid  501/ 602 
Roostevastased värvid 60 

Märkused 
1 Valged sisevärvid ja -lakid 
2 Toonitud sisevärvid ning välisvärvid ja -lakid 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab kas: 

a) PLOÜde sisalduse arvutused koos ohutuskaartidega (kui kättesaadavad) 
või 
b) standardi ISO 11890-2 kohase analüüsi aruande. Peale selle tuleb 
analüüse 3. lisale vastavalt kohandada. 

Komisjoni otsuses (EL) 2014/312/EL sätestatud ELi värvide ja lakkide 
ökomärgisega tooteid käsitatakse nõuetele vastavana. 
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2. Siseõhu kvaliteet: sisevärvid 
 
Punkte antakse neile toodetele, millest lenduvate orgaaniliste ühendite ja/või 
formaldehüüdi kogus on väiksem kui tabelis 11 esitatud kogused. 
 
Tabel 11. Sisevärvide heitkoguste piirnormid 

Heide 
Heite piirnorm (μg/m³) 
3 päevaga 28 päevaga 

LOÜd kokku1 10 000 2 000 
Formaldehüüd - 120 

1 Lenduvad orgaanilised ühendid kokku 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 16402 kohaste (või samaväärsete) 
analüüside aruanded. 

2. Siseõhu kvaliteet: sisevärvid 
 
Punkte antakse neile toodetele, millest lenduvate orgaaniliste ühendite ja/või 
formaldehüüdi kogus on väiksem kui tabelis 12 esitatud kogused. 
 
Tabel 12. Sisevärvide heitkoguste piirnormid 

Heide 
Heite piirnorm (μg/m³) 

3 päevaga 28 päevaga 
LOÜd kokku1 10 000 1 500 
Formaldehüüd - 60 

1 Lenduvad orgaanilised ühendid kokku 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 16402 kohaste (või samaväärsete) 
analüüside aruanded. 
 

 
LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 

1. Tehniline nõustamine ja objekti inspekteerimine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab andma hankijale või tema töövõtjatele tehnilist nõu ja objektil töötamise juhiseid. See hõlmab alljärgnevat: 
 

• aluspinna ettevalmistamise meetod ja juhend; 
• värvi ettevalmistamise meetod ja juhend (sh hinnanguline kogus ruutmeetrile); 
• optimaalsed toote hoiustamise ja pealekandmise tingimused; 
• keskkonnasaaste vähendamiseks vajalikud riskimaandamismeetmed; 
• kasutamata värvi sobiva kõrvaldamise nõuanded. 

 
Samuti tuleb anda hankija objektil tegutsejatele tehnilist nõu küsimise peale: kas tulla objektile (hankija määrab selliste visiitide arvu ja sisu hankemenetluse 
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ajal) või pakkuda seda telefoni teel (hankija määratud keeles). 
 
Pakkuja peab esitama loetletud infot sisaldavad dokumendid. Seda, kas tehniline nõustamine ja objektil tegutsemise tugi oli rahuldav, näitab maalritelt saadud 
kirjalik tagasiside. 
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3.2 Maalritööde lepingud 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Maalritööd, mis tagavad nii võimalikult väikse keskkonnamõju kui ka värvi võimalikult pika kestvuse. 

KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 
1. Pakkuja pädevused 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab tõendama, et tal on järgmised lepingu täitmiseks vajalikud kutsepädevused (valida vastavalt lepingule): 
 

• värvi tõhusa kasutamise kirjelduse koostamine (sh hinnangud ja eritöövahendite kasutamine); 
• aluspinna ja värvi ettevalmistamise kirjelduse koostamine  (sh (vastavalt vajadusele) olemasolevate pinnakattevahendite kihi ohutu eelmaldamine 

ning uute värvide ja lakkide käsitsemine pealekandmisel); 
• parema keskkonnatoimega (sh vähema LOÜ-sisaldusega) toodete pealekandmine; 
• vastupidavate ja eriotstarbeliste viimistluskihtide pealekandmine, viidetega asjaomastele EN-standarditele (või samaväärsetele); 
• värvijäätmete tekke vähendamise, korduskasutamise või ringlussevõtu suurendamise ja ohutu kõrvaldamise (sh ka teiste kemikaalide (nt 

värvieemaldite) ohutu kõrvaldamise) poliitika ja seda toetavad juhtimissüsteemid. 
 

Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama tõendava teabe ja viited viimase viie aasta lepingute kohta, mis sisaldasid eespool loetletut. 
 

TEHNILINE KIRJELDUS 
1. ELi KHRi kriteeriumidele vastavate värvide kasutamine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Maalritööde lepingute täitmisel tuleb kasutada ELi keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele vastavaid värvitooteid (vt ELi KHRi põhikriteeriumidega seotud 
tehniline kirjeldus punktis 4.1 (värvid ja lakid)). 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
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Pakkuja peab esitama tõendavad dokumendid selle kohta, et kasutatavad tooted vastavad eelkirjeldatud kriteeriumidele. 
 
2. Jäätmete ja kasutamata värvi käitlemine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab esitama aluspinna ettevalmistamisel ja uue värvikihi pealekandmisel tekkivate värvijääkide käitlemise kava. Kava peab sisaldama järgmist: 

• aluspinnalt eemaldatud värvi koostisosade ohtlikkuse hinnang, kui on vaja eemaldada vana värv või teemärgistus; kui tuvastatakse risk, siis selle 
maandamise viis ohutu käitlemise ja kõrvaldamisega; 

• maalritööriistade objektil puhastamise ning jäätmete ja kasutamata värvi ohutu kõrvaldamiseni nende ohtlike jäätmetena hoidmise kirjeldus; 
• jäätmete ja kasutamata värvi koguse miinimumini viimise meetmed. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama kirjaliku jäätmekäitluskava, kus on kirjas, kuidas ohutult vana värvi eemaldada, tööriistu puhastada, jäätmeid ja kasutamata värvi 
käidelda ja kõrvaldada ning toimida, et tekiks võimalikult vähe jäätmeid ja kasutamata värvi. 
 
Seejärel toimub värvijäätmete jälgimine lepingu täitmise sätte kaudu. 
 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
 1. Vastupidavusel põhinevad maalritööde lepingud 

(Kui hanke tulemusena sõlmitakse pikaajalised vastupidavusel põhinevad 
maalritööde ja hoolduslepingud) 
 
Punkte antakse hinnangulise värvikoguse alusel, mida on vaja, et hoida 
pinnad lepingu kehtivuse ajal kvaliteetsed. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab dokumendi, kus on kirjas hinnangulised värvikogused, mida 
on lepinguperioodil vaja, ning hinnangu selle kohta, mitu korda tuleb pindu 
lepinguperioodil üle värvida. 
 

 2. Jäätmete ja kasutamata värvi korduskasutamine ja/või ringlussevõtt 
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Punkte antakse selle alusel, kui palju on kavas jäätmeid ja kasutamata värvi 
korduskasutada või ringlusse võtta. Pakkuja peab esitama käitluskava, kus on 
kirjas kord, mis tagab tööde käigus tekkivate jäätmete ja kasutamata värvi: 

• korduskasutamise töövõtja poolt, 

• korduskasutamise kellegi teise poolt ja/või 

• ringlussevõtu. 

Korduskasutamise või ringlussevõtu viis võib olla korduskasutamisprojekt 
või uute värvide tootmine jäätmetest ja kasutamata toodetest. Jäätmete ja 
kasutamata värvi üle arvestuse pidamiseks kasutatakse seiresüsteemi. 

 

Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama kirjaliku käitluskava, kus on kirjas kord, millega 
tagatakse, et  töövõtja ja/või keegi teine korduskasutab tekkinud jäätmeid ja 
kasutamata värvi ja/või võtab need ringlusse. 
 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
1. Värvikäitluse juhtimine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Töövõtja peab esitama järgmised andmed (vastupidavusel põhinevad lepingud): 

• ostetud värvi kogus; 
• lepinguliste tööde tegemiseks tegelikult kasutatud värvikogus. 

 
Samuti peab töövõtja esitama jäätmete ja kasutamata värvi kohta järgmised andmed (sh nende ajas muutunud asukohaandmed): 

• töövõtja poolt korduskasutatud kogus; 
• kellegi teise poolt korduskasutatud kogus; 
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• ringlussevõetud kogus; 
• ohutult kõrvaldatud kogus. 

 
Kui on vaja eemaldada aluspinnalt ka vana värvikiht, peab töövõtja esitama ka andmed selle kohta, et: 

• seda on käideldud ohutult; 
• see on ohutult kõrvaldatud ohtlike jäätmete käitlusse. 
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3.3 Teekattemärgistus 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Väiksema keskkonnamõjuga teekattemärgistuse ostmine 

TEHNILINE KIRJELDUS 

1. Teekattemärgistuse koostis 

 
1.1. Lenduvate orgaanilise ühendite (LOÜde) sisaldus 
 
i) LOÜsid ei tohi olla üle 150 g/l. LOÜde sisaldus määratakse kasutusvalmis 
tootes koos kõigi lisanditega, mida soovitatakse lisada enne pealekandmist. 
Lahustid, mis sudu moodustamisele kuigi palju kaasa ei aita (loetletud 
4. lisas) võib LOÜde kogusest välja jätta. 
Kui hankija tahab, et märgistus kantakse teele sellistes ilmastikutingimustes, 
mille puhul vähese LOÜ-sisaldusega märgistus ei sobi (suhteline õhuniiskus 
> 80% ja õhutemperatuur < 5 °C või > 40 °C), ei tohi LOÜde kogusisaldus 
ületada 395 g/l. 
 
ii) Kasutada ei tohi järgmisi ühendeid: 

− kloori sisaldavad lahustid (nt metüleenkloriid või kloroalkaanid);  
− aromaatsed lahustid (nt benseen, etüülbenseen, tolueen või 

ksüleen);  
− etüleenipõhised glükooleetrid või nende atsetaadid. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama koostisosade ja tooraine alusel tehtud arvutused või 
standardi ISO EN 11890-2, (reageerivate lahjendite olemasolu korral ka 

1.1. Lenduvate orgaanilise ühendite (LOÜde) sisaldus 
 
i) LOÜsid ei tohi olla üle 100 g/l.  
 
ii) Kasutada ei tohi järgmisi ühendeid: 

− kloori sisaldavad lahustid (nt metüleenkloriid või kloroalkaanid); 
− aromaatsed lahustid (nt benseen, etüülbenseen, tolueen või 

ksüleen); 
− etüleenipõhised glükooleetrid või nende atsetaadid. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama koostisosade ja tooraine alusel tehtud arvutused või 
standardi ISO EN 11890-2, (reageerivate lahjendite olemasolu korral ka 
ASTMD 2369) kohase (või samaväärse) analüüsi aruande koos vajalike 
arvutustega. Peale selle tuleb esitada kinnitus, et ei kasutata kohaldamisalast 
väljajäetud lahusteid. 
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ASTMD 2369) kohase (või samaväärse) analüüsi aruande koos vajalike 
arvutustega. Peale selle tuleb esitada kinnitus, et ei kasutata kohaldamisalast 
väljajäetud lahusteid. 
 

1.2. Toote ohumärgistus 
 
Lõpptoode ei tohi olla määruse (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise (CLP) määrus) kohaselt klassifitseeritud kui 
ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, kantserogeenne, mutageenne või 
reproduktiivtoksiline ega keskkonnaohtlik (vt tabel 13). 
 
Tabel 13. Lõpptoote klassifikatsioon 

Äge mürgisus Kategooria 1 
Kategooria 2 
Kategooria 3 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude  
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 
kokkupuude  

1. või 2. kategooria 
1., 2. või 3. kategooria 

Kantserogeensus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Mutageensus sugurakkudele  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Reproduktiivtoksilisus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Ohtlikkus veekeskkonnale 1. ägeda mürgisuse 
kategooria 
1. või 2. kroonilise 
mürgisuse kategooria 

1.2. Toote ohumärgistus 
 
Lõpptoode ei tohi olla määruse (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise (CLP) määrus) kohaselt klassifitseeritud kui 
ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, kantserogeenne, mutageenne või 
reproduktiivtoksiline ega keskkonnaohtlik (vt tabel 14). 
 
Tabel 14. Lõpptoote klassifikatsioon 

Äge mürgisus Kategooria 1 
Kategooria 2 
Kategooria 3 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude  
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 
kokkupuude  

1. või 2. kategooria 
1., 2. või 3. kategooria 

Kantserogeensus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Mutageensus sugurakkudele  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Reproduktiivtoksilisus  Kategooria 1A 
Kategooria 1B 
Kategooria 2 

Ohtlikkus veekeskkonnale 1. ägeda mürgisuse 
kategooria 
1. või 2. kroonilise 
mürgisuse kategooria 
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Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, milles on kinnitatud, et 
tarnitavad tooted ei ole liigitatud eelnimetatud ohukategooriate alla. 
Segu kohta esitatakse klassifikatsiooni käsitlevad dokumendid vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise (CLP) määrus) ja/või ohutuskaardid. 
 

3. kroonilise mürgisuse 
kategooria 

 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, milles on kinnitatud, et 
tarnitavad tooted ei ole liigitatud eelnimetatud ohukategooriate alla. 
Segu kohta esitatakse klassifikatsiooni käsitlevad dokumendid vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise (CLP) määrus) ja/või ohutuskaardid. 
 

1.3. Ohtlikud koostisosad 
 
Toode peab vastama tabelis 15 esitatud kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele 
piirangutele. 
  
Tabel 15. Nõuded teekattemärgistuse ohtlike koostisosade jaoks 

Koostisosa 

Kvalitatiivne 
või 
kvantitatiivne 
piirang 

Kuivanud kihi konservandid Konservandid ei 
tohi olla 
bioakumuleeruv
ad1.  

1.3. Ohtlikud koostisosad 
 
Toode peab vastama tabelis 16 esitatud kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele 
piirangutele. 
 
Tabel 16. Nõuded teekattemärgistuse ohtlike koostisosade jaoks 

Koostisosa Kvalitatiivne või 
kvantitatiivne piirang 

Kuivanud kihi konservandid Konservandid ei tohi olla 
bioakumuleeruvad1.  

Ftalaadid 
Värvide ja lakkide koostises ei tohi olla 
väga ohtlike ainetena REACH-määruse 
kandidaatainete loetellu7 kantud ftalaate6. 

0,1 massiprotsenti 
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Ftalaadid 
Värvide ja lakkide koostises ei tohi olla väga ohtlike 
ainetena REACH-määruse4 kandidaatainete loetellu 
kantud ftalaate5. 
 

0,1 
massiprotsenti 

Metallid 
Kaadmium, plii, kroom VI, elavhõbe, arseen, seleen 

0,01 % 
massiprotsenti 
üht metalli või 
metalliühendit/
metallisoola 

1 Koostisosa peetakse bioakumuleeruvaks, kui selle oktanool-vesi-jaotuskoefitsient (Log Kow) 
on ≤ 3,2 või biokontsentratsioonitegur (BCF) ≤ 100. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, kust on näha, et kriteerium 
on täidetud. Täpsemalt: 

• konservantide puhul: tootesegu ohutuskaardid; 
• konservantide puhul ka: OECD analüüsisuunisdokumenti 305 järgiva 

analüüsi aruannet võib kasutada ohutuskaardi asemel ainult 
tõendamiseks, et tootes sisalduvad konservandid ei ole 
bioakumuleeruvad; 

• ftalaatide puhul: tootesegu ohutuskaardid ja/või REACH-määruse 
artikli 33 lõike 16 kohane kinnitus tarnitavate toodete kohta.  

 
Metallid 
Kaadmium, plii, kroom VI, elavhõbe, 
arseen, seleen 

0,01 % massiprotsenti   
üht metalli või 
metalliühendit/metallisoola 

1 Koostisosa peetakse bioakumuleeruvaks, kui selle oktanool-vesi-jaotuskoefitsient (Log Kow) 
on ≤ 3,2 või biokontsentratsioonitegur (BCF) ≤ 100. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama sobiva dokumentatsiooni, kust on näha, et kriteerium 
on täidetud. Täpsemalt: 

• konservantide puhul: tootesegu ohutuskaardid; 
• konservantide puhul ka: OECD analüüsisuunisdokumenti 305 järgiva 

analüüsi aruannet võib kasutada ohutuskaardi asemel ainult 
tõendamiseks, et tootes sisalduvad konservandid ei ole 
bioakumuleeruvad; 

• ftalaatide puhul: tootesegu ohutuskaardid ja/või REACH-määruse 
artikli 33 lõike 110 kohane kinnitus tarnitavate toodete kohta.  

• metallide puhul: ISO 3856 seeria või samaväärse meetodi kohase 
analüüsi aruanne. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 Euroopa Kemikaaliamet, autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu, http://www.echa.europa.eu/et/candidate-list-table. 
4 Euroopa Kemikaaliamet, autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu, http://www.echa.europa.eu/et/candidate-list-table. 
5 Selle nõude täitmiseks peavad pakkujad ja/või nende tarnijad tutvuma REACH-määruse kandidaatainete loeteluga ja otsima sealt ftalaate. Kuigi ftalaate võib koostisosade 
seas olla lihtne ära tunda, sest tavaliselt toimivad nad plastifikaatorina, ei ole siiski kõik kandidaatainete loetelus olevad ftalaadid lihtsalt äratuntavad. Seetõttu võiks olla 
kasulik esitada pakkujatele keemiline määratlus. Selle kohaselt on ftalaadid „rühm keemilisi ühendeid, mis põhinevad ftaalhappel (benseen-1,2-dihape)“.  
6 Selgitav märkus. REACH-määruse artikli 33 lõikes 1 ei ole juttu segudest (värvid ja enamik teekattemärgistusvahendeid), vaid ainult (tahketest) toodetest. Tavaliselt 
teekattemärgistuses olevad tahked tooted, mis ei ole segud, on struktuurplastisüsteemid ja valmiskujul märgistustooted, nagu märgistuslint, valmiskujul külmplastmärgistus 
või valmiskujul termoplastmärgistus. Sel juhul kohaldatakse REACH-määruse artikli 33 lõiget 1, mille kohaselt peab iga tarnija (sh eripood, kust toode ostetakse, toote 
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• metallide puhul: ISO 3856 seeria või samaväärse meetodi kohase 
analüüsi aruanne. 

2. Ohtlike koostisosade sisaldus klaashelmestes 
 
Kasutatavates klaashelmestes ei tohi olla ei arseeni, antimoni ega ka pliid 
rohkem kui 200 miljondikku. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 1423 (või samaväärse) kohase analüüsi 
aruande, kust on näha, kui suur on eelloetletud ainete sisaldus klaashelmestes. 

2. Ohtlike koostisosade sisaldus klaashelmestes 
 
Kasutatavates klaashelmestes ei tohi olla ei arseeni, antimoni ega ka pliid 
rohkem kui 150 miljondikku. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama standardi EN 1423 (või samaväärse) kohase analüüsi 
aruande, kust on näha, kui suur on eelloetletud ainete sisaldus klaashelmestes. 

3. Teekattemärgistuse kvaliteet ja vastupidavus 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab tõendama, et teekattemärgistus säilitab minimaalse nõutava kvaliteedi (öise nähtavuse, päevase nähtavuse, libisemiskindluse ja kulumise) pärast 
hankija määratud (hankedokumentides) kindlat arvu ülesõidukordi1. 
 
1 Näiteks võib standardite EN 1824 ja EN 13197 kohaselt pidada mõistlikuks kvaliteediks 500 000 rehvi ülesõidu talumist. Kui on vaja paremat kvaliteeti, tuleb määrata suurem ülesõidukordade 
arv. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama vähemalt katsearuande või riikliku analüüsiasutuse heakskiidu, millest on näha, et teekattemärgistussüsteem vastab lepingu tingimustele 
ning standarditele EN 1824, EN 13197 (või samaväärsetele). Võrreldavuse tagamiseks peab hankija hankedokumentides määratlema katsemeetodi, mida kõik 
pakkujad kasutama peavad. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

                                                                                                                                                                                                                                                              
valmistaja või importija) esitama toote saajale teavet toote ohutu kasutamise kohta. Toote saajale (antud juhul hankijale) tuleb esitada vähemalt tahkest tootest enam kui 0,1% 
moodustava kandidaatainete loetelusse kantud aine nimetus.  
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1. Teekattemärgistuse koostis. Valge pigmendi (titaandioksiidi) sisaldus 
(Kõik hankedokumendid, kus on kehtestatud konkreetsed kvaliteedi- ja 
vastupidavusnõuded) 
 
Punkte saab pakkuja, kelle tootes on järgnevast väiksem valge pigmendi 
sisaldus: 

− süsteemide puhul, mille kulu on < 1 kg/m2: < 14 % TiO2; 
− süsteemide puhul, mille kulu on > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab toote koostise dokumendid (koos analüüsitulemuste või 
asjaomase vastavuskinnitusorgani2 vastavusdeklaratsiooniga), kust on näha 
valge pigmendi kogus. 
 
2 Selline organ on ametiasutus, kus tegeletakse toodete sertimise ja eelheakskiidu andmisega 
teatavate riiklike, piirkondlike ja/või kohalike kvaliteedinõuete alusel. 
 

1. Teekattemärgistuse koostis. Valge pigmendi (titaandioksiidi) sisaldus 
(Kõik hankedokumendid, kus on kehtestatud konkreetsed kvaliteedi- ja 
vastupidavusnõuded) 
 
Punkte saab pakkuja, kelle tootes on järgnevast väiksem valge pigmendi 
sisaldus: 

− süsteemide puhul, mille kulu on < 1 kg/m2: < 10 % TiO2; 
− süsteemide puhul, mille kulu on > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab toote koostise dokumendid (koos analüüsitulemuste või 
asjaomase vastavuskinnitusorgani2 vastavusdeklaratsiooniga), kust on näha 
valge pigmendi kogus. 
 
2 Selline organ on ametiasutus, kus tegeletakse toodete sertimise ja eelheakskiidu andmisega 
teatavate riiklike, piirkondlike ja/või kohalike kvaliteedinõuete alusel. 
 

 2. Klaashelmed. Ringlussevõetud klaasi sisaldus 
 
(Kui hange puudutab klaashelmeid sisaldavat teekattemärgistust, mis peab 
hankedokumentatsiooni kohaselt vastama teatavatele öise nähtavuse ja 
peegeldusvõime nõuetele. Seda kriteeriumi ei kohaldata siis, kui hankija 
nõuab eriomadusi, nagu suur peegeldusvõime.) 
 
X punkti antakse proportsionaalselt kõigis lepingu täitmiseks kasutatavates 
helmestes sisalduva ringlussevõetud klaasi koguse (massiprotsendi) eest. 
Ringlussevõetud klaasi sisaldust arvutatakse kasutatud toorainete keskmise 
massibilansi alusel (standardis ISO 14021 kirjeldatud metoodika kohaselt). 
 
Tabel 17. Ringlussevõetud klaasi sisalduse alusel antavad punktid 

Ringlussevõetud klaasi sisaldus Punktid 
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75–100 % 100% punktidest 

50–75 % 75% punktidest 

25–50 % 50% punktidest 

< 25 % 0 punkti 

 
Täidetud peavad olema hankedokumentides kehtestatud öise nähtavuse ja 
märgades tingimustes peegeldusvõime nõuded. 
 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama klaashelmeste tootja(te)lt saadud kolmanda isiku 
kinnitusega dokumendid, kust on näha kõigis lepingu täitmiseks 
kasutatavates helmestes sisalduva ringlussevõetud klaasi kogus 
(massiprotsent). Pakkuja peab lepingu sõlmimisel või hankija 
nõudmisel esitama kolmanda isiku kinnitusega dokumendid, kust on 
näha selle ringlussevõetud koguse arvutused standardis ISO 14021 
kirjeldatud meetodil ning kolmanda isiku kinnitusega andmed, mis 
arvutusi toetavad (sh vähemalt partii ja tehase (standardi EN 1423 või 
samaväärse1 kohaselt toimiva) tootmisohjesüsteemi dokumendid). 

1 Näiteks ISO 9001 või riiklik või rahvusvaheline ringlussevõetud materjali sisalduse 
jälgitavuse kontrolli süsteem. 
 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 

1. Tehniline tugi ja objekti inspekteerimine 
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(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Töövõtja peab andma hankijale või tema töövõtjatele tehnilist nõu ja objektil töötamise juhiseid, sh alljärgnevat: 

• aluspinna ettevalmistamise meetod ja juhend; 
• toote ettevalmistamise meetod ja juhend (sh hinnanguline kogus ruutmeetrile); 
• optimaalsed toote hoiustamise ja pealekandmise tingimused (sh pealekandmisvahendite valimise ja kasutamise tugi); 
• keskkonnasaaste vähendamiseks vajalikud riskimaandamismeetmed; 
• kasutamata toote sobiva kõrvaldamise nõuanded. 

 
Samuti tuleb anda hankija objektil tegutsejatele tehnilist nõu küsimise peale: kas tulla objektile (hankija määrab selliste visiitide arvu ja sisu hankemenetluse 
ajal) või pakkuda seda telefoni teel (hankija määratud keeles). 
 
Pakkuja peab esitama loetletud infot sisaldavad dokumendid. Seda, kas tehniline nõustamine ja objektil tegutsemise tugi oli rahuldav, näitab teekattmärgistuse 
pealekandjatelt saadud kirjalik tagasiside. 
 
 

3.4 Teekattemärgistustööde lepingud 
Põhikriteeriumid Rangemad kriteeriumid 

REGULEERIMISESE 

Võimalikult vastupidava, aga ühtlasi ka väiksema keskkonnamõjuga  
teekattemärgistuse pealekandmistööde lepingud 

KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 
1. Pakkuja pädevused 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab tõendama, et tal on järgmised lepingu täitmiseks vajalikud kutsepädevused: 

• teekattemärgistuse kohapealse tõhusa kasutamise kirjelduse koostamine (sh hinnangud ja eritöövahendite kasutamine); 
• aluspinna ettevalmistamise kirjeldamine (asjakohasel juhul ka varasema teekattemärgistuse ohutu eemaldamise kord, kui varasem märgistus sisaldab 

pliipigmenti või eemaldatakse surve abil);  
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• teekattemärgistuse pealekandmiseks ettevalmistamise ja pealekandmise ajal käsitsemise kirjeldamine; 
• parema keskkonnatoimega (sh väiksema LOÜ-sisaldusega) toodete pealekandmine; 
• vastupidavate ja eriotstarbeliste viimistluskihtide pealekandmine, viidetega asjaomastele EN-standarditele (või samaväärsetele); 
• teekattemärgistuse jäätmete (sh kasutamata jäänud märgistusmaterjali) tekke vähendamise, korduskasutamise või ringlussevõtu suurendamise ja 

ohutu kõrvaldamise (sh ka teiste kemikaalide (nt teekattemärgistuse eemaldite) ohutu kõrvaldamise) poliitika ja seda toetavad juhtimissüsteemid. 
 

Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama tõendava teabe ja viited viimase viie aasta lepingute kohta, mis sisaldasid eespool loetletut. 

TEHNILINE KIRJELDUS 
1. ELi KHRi kriteeriumidele vastava teekattemärgistuse kasutamine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Kõigi märgistustööde lepingute täitmisel tuleb kasutada ELi keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele vastavaid teekattemärgistustooteid (vt ELi KHRi 
põhikriteeriumidega seotud tehniline kirjeldus punktis 4.3 (Teekattemärgistus)). 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama tõendavad dokumendid selle kohta, et kasutatavad tooted vastavad eelkirjeldatud kriteeriumidele. 
2. Jäätmete ja kasutamata teekattemärgistusmaterjali käitlemine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Pakkuja peab esitama aluspinna ettevalmistamisel ja uue märgistuse pealekandmisel tekkivate jäätmete käitluskava. Kava peab sisaldama järgmist: 

• aluspinnalt eemaldatava märgistuse koostisosade ohtlikkuse hinnang, kui on vaja eemaldada vana märgistus; kui tuvastatakse risk, siis selle 
maandamise viis ohutu käitlemise ja kõrvaldamisega; 

• tööriistade objektil puhastamise ning jäätmete ja kasutamata märgistusmaterjali ohutu ohtlike jäätmetena kõrvaldamiseni hoidmise kirjeldus; 
• jäätmete ja kasutamata märgistusmaterjali miinimumini viimise meetmed. 

Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja peab esitama kirjaliku jäätmekäitluskava, kus on kirjas, kuidas ohutult vana märgistust eemaldada, tööriistu puhastada, jäätmeid ja kasutamata 
märgistusmaterjali käidelda ja kõrvaldada ning toimida, et tekiks võimalikult vähe jäätmeid ja kasutamata materjali. 
Seejärel toimub teekattemärgistusjäätmete jälgimine lepingu täitmise sätte kaudu. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 
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 1. Vastupidavusel põhinevad lepingud 
(Kui hanke tulemusena sõlmitakse pikaajalised teekattemärgistustööde ja 
hooldamise lepingud) 
 
Punkte antakse teekattemärgistusmaterjali hinnangulise koguse alusel, mida 
on vaja, et hoida märgistus lepingu kehtivuse ajal kvaliteetne. 
 
Nõuetekohasuse tõendamine 
Pakkuja esitab dokumendi, kus on kirjas teekattemärgistusmaterjali 
hinnangulised kogused, mida on lepinguperioodil vaja, ning hinnangu selle 
kohta, mitu korda tuleb märgistust lepinguperioodil uuesti peale kanda. 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSLID 
1. Teekattemärgistuse kasutamise ja pealekandmise juhtimine 
(Põhi- ja rangemad kriteeriumid samad) 
 
Töövõtja peab esitama järgmised andmed (vastupidavusel põhinevad lepingud): 

• ostetud teekattemärgistuse kogus; 
• lepinguliste tööde tegemiseks tegelikult kasutatud teekattemärgistuse kogus. 

 
Samuti peab töövõtja esitama jäätmete ja kasutamata märgistusmaterjali kohta järgmised andmed (sh nende ajas muutunud asukohaandmed): 

• töövõtja poolt korduskasutatud kogus; 
• kellegi teise poolt korduskasutatud kogus; 
• ringlussevõetud kogus; 
• ohutult kõrvaldatud kogus. 

 
Kui on vaja eemaldada aluspinnalt vana märgistus, peab töövõtja esitama ka andmed selle kohta, et: 

• seda on käideldud ohutult; 
• see on ohutult kõrvaldatud ohtlike jäätmete käitlusse. 
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4 OLELUSRINGI KOGUMAKSUMUSE HINDAMINE 
Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide väljatöötamisel on üks olulisimaid aspekte, millega arvestada, parima keskkonnatoimega ja 
keskmiste turul olevate toodete olelusringi maksumuse analüüsi tulemused. Kuludel põhinevad kaalutlused (olelusringi arvestades) on avalikus 
sektoris väga tähtsad, sest aitavad põhjendada tehtud kulutusi. Liikmesriike tuleks julgustada tegema valikuid, mis on kasulikud pikemas 
perspektiivis. 

Et avaliku sektori hankijad saaksid valida kõige kulutõhusamaid tooteid, on soovitatav vaadelda kulusid kogu olelusringi vältel ja hinnata 
olelusringi kogumaksumust. Sellise meetodi puhul võetakse arvesse toote kogu olelusringi – tootmisest kuni kõrvaldamiseni. Olelusringi kulude 
arvestamisel võib eri etappide kulusid arvutada kas üksikasjalikumalt või üldisemalt. Hankijal on tähtis olelusringi kasutamisetapp, sest just need 
kulud peab ta kinni maksma. Ostetava toote toomiskulusid pole vaja põhjalikult välja arvutada, sest need sisalduvad lõpptoote hinnas. 

Paljud hangitavad tooted (nt arvutid või printerid) vajavad toimimiseks elektrit ja tarvikuid, mistõttu võivad nende kasutuskulud olla sageli 
suuremad kui ostuhind. Värvide ja lakkide puhul tekivad kasutuskulud üldjuhul ainult pealekandmisel. Peamised olelusringi kulude arvutamise 
kaalutlused on: 

• ostu- ja tarnimishind (nt liitri kohaletoimetatud värvi või laki hind); 

• kvaliteedinõuetele vastav katvus (kui palju värvi läheb konkreetse pinna katmiseks); 

• kasutuskestus (kui kaua säilib kvaliteedinõuetele vastavus, et ei ole vaja uut kihti); 

• kõrvaldamiskulud (kasutamata värvi kõrvaldamine). 

 

Kulud, mis teoreetiliselt võivad tekkida, aga mida ei arvestatud, on: 

• välisvärvide puhul hoone soojuskasutuse muutumine: 

o värvivalik on peamine soojuskasutust mõjutav tegur; 

• värvi palekandmiseks kuluv tööaeg ja töövahendite maksumus: 

o selle muutuja alusel on mõistlikke kulusid arvutada ja tooteid eristada üsna võimatu; 
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• täiendavad värvitud pinna kõrvaldamise kulud selle kasutusea lõpus: 

• värvitud pinna kõrvaldamise kulusid kasutatud värv tõenäoliselt ei mõjuta; 

• sisevärvide puhul energiasääst, mis tuleneb heledama värvi tõttu vähenenud vajadusest kunstvalguse järele. 

Eelnimetatud kuludega kaasnevad ka keskkonnakulud, mida tavaliselt uuritakse keskkonnaga seotud välismõjudena, aga neid KHRi 
kriteeriumide väljatöötamise aruandes oluliseks ei peetud ja analüüsi ei kaasatud. Oluline on siin märkida, et üldkulusid hinnates ei piisa vaid 
reklaamitud liitrihinnast. Uurimisel leiti, et kõik uuritud tegurid (ostuhind, katvus, kihi kestvus ja värvijäätmed; v.a siiski värvijäätmete 
kõrvaldamine) mõjutavad olelusringi kulusid palju. Värvijäätmetega seotud kulud olid peamiselt tingitud lisavärvi ostmise vajadusest. Samuti oli 
analüüsist näha, et arvestada ei saa ainult ostuhinnaga, sest ka veidi parem kvaliteet võib kaaluda üles kallima värvi ostmisele tehtud kulutused. 
Lisainfot kulude mudeldamise ja selle tulemuste kohta saab lisatud tehnilisest aruandest. 
 
Samuti tasub tähele panna, et kuigi olelusringi kulude väljaselgitamisel olid olulisimateks teguriteks hangitava värvi või laki kvaliteet ja 
maksumus, tuleb arvestada ka pealekandmis- ja kasutusetapi mõju. Aluspinna korralik puhastamine ja eeltöötlus võib värvitava pinna 
kasutusaega oluliselt pikendada ning olla kulutõhus. Oskuslikud maalrid peaksid suutma sobivatel pindadel saavutada reklaamitud katvuse ja 
kauakestva kihi, aga vähemate oskustega maalritel võib kuluda rohkem värvi ja kihi kestvus ei pruugi olla sama hea. Seega ei pruugi kokkuhoid 
tööjõukuludes tähendada säästu olelusringi kuludes. 
 
Eelnevalt esitatud üldtähelepanekud dekoratiivvärvide kohta kehtivad ka teekattemärgistuse korral, kus olulisimad tegurid olelusringi 
kogumaksumuse hindamisel on vastupidavus ja kestvus. 
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Lisad 
 
1. lisa. Värvide ja/või teekattemärgistusega seotud tehnilised määratlused 
 

(1) „Valge või heledatooniline värv“ – värv, mille kolmikstiimul (Y-väärtus) on > 70 %; 

(2) „läikevärv” – värv, mille peegeldusvõime on 60° langemisnurga juures ≥ 60; 

(3) „poolmattvärv“ (ka poolläikevärv) – värv, mille peegeldusvõime on 60° või 85° langemisnurga juures < 60 ja ≥ 10; 

(4) „mattvärv” – värv, mille peegeldusvõime on 85° langemisnurga juures < 10; 

(5) „täismattvärv” – värv, mille peegeldusvõime on 85° langemisnurga juures < 5; 

(6) „läbipaistev” ja „poolläbipaistev” – kiht, mille läbipaistmatusaste on 120-µ paksuse märja kihi puhul < 98 %; 

(7) „läbipaistmatu” – kiht, mille läbipaistmatusaste on 120-µ paksuse märja kihi korral > 98 %;  

(8) „lenduv orgaaniline ühend” (LOÜ) – orgaaniline ühend, mille algkeemispunkt on standardrõhul 101,3 kPa kuni 250 °C (nagu on määratletud 
direktiivis 2004/42/EÜ) ja mis väljub kapillaarkolonnist enne n-tetradekaani (C14H30) või koos sellega; 

(9) „poollenduv orgaaniline ühend” (PLOÜ) – orgaaniline ühend, mille keemispunkt on standardrõhul 101,3 kPa 250–370 °C ning mis väljub 
kapillaarkolonnist pärast n-tetradekaani (C14H30) ja enne n-dokosaani (C22H46) või koos sellega. 
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2. lisa. Formaldehüüdi analüüsid 
 
Nõue Meetod 

Formaldehüüdi kogusisaldus võib olla 
kuni 0,0010 massiprotsenti, kui ei 
kohaldata mööndust (vt alumine rida).  

Kasutada tuleb Merckoquanti meetodit. Kui sellega ei saada selget tulemust, kasutatakse suletud nõus oleva 
kontsentratsiooni määramiseks kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat (HPLC). 

Formaldehüüdisisaldus võib olla kuni 
0,010 massiprotsenti järgmistel juhtudel: 
 

(i) teatavat tüüpi värvi või laki 
kaitsmiseks on vaja suletud nõus 
kasutada konservanti, mis on 
formaldehüüdi doonor, ja seda 
kasutatakse isotiasolinooni sisaldavate 
konservantide asemel;  
 

(ii) polümeeridispersioon (sideaine) täidab 
formaldehüüdijääkide sisalduse tõttu 
suletud nõus kasutatavate 
konservantide asemel formaldehüüdi 
doonorite ülesannet.  

Suletud nõus olev formaldehüüdi kontsentratsioon määratakse analüüsiga, kasutades meetodit VdL-RL 03 või 
kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat (HPLC). 

Sisevärvide ja -lakkide puhul toimub määramine standardi ISO 16000-3 kohase analüüsiga1. Heitkogus ei tohi 
pärast esmakordset pealekandmist ületada 0,25 miljondikku ja 24 tundi hiljem 0,05 miljondikku.  

Esmakordse pealekandmise ajaks peetakse aega, mil katsekambris on õhk stabiilselt segunenud. Soovituslikuks 
õhu stabiilse segunemise ajaks võiks ventilaatorit kasutades olla 1 tund. 

Tulemusi korrigeeritakse alati ventilatsioonikiirusega (1,0 õhuvahetust tunnis), jagades need kahega.  Nii 
kajastavad tulemused standardi EN 717-1 kohaseid kambri tingimusi, mille põhjal määratakse heitkoguste 
piirnormid. 

 

1 Kasutada võib ka teisi samaväärseid standardeid, nagu näiteks CEN/TS 16516, mis peaks olema ISO 16000-seeria suhtes ülimuslik.



 

42 

 

3. lisa. PLOÜde analüüsimeetodi markerid ja kohandused  
 

Poollenduvate orgaaniliste ühendite ISO 11890-2 (2013) kohase määramise juhend (laiendavad standardi kohaldamisala) 

Kohaldamisala 

Juhendis tõlgendatakse standardi ISO 11890-2 spetsifikatsioone, et oleks ELi ökomärgise nõuetele vastavuse hindamiseks võimalik teha PLOÜde sisalduse 
analüüsi, kas eraldi või koos standardi ISO 11890-2 kohase LOÜde analüüsiga. Seetõttu tuleks käesolevat juhendit lugeda koos standardiga ISO 11890-2, 
aga eelistades kohandatud proovi ettevalmistamise meetodit, seadmeid ja parameetreid. 

Proovi ettevalmistamine 

Kasutada tuleb proovi lahustamiseks sobivat orgaanilist lahustit. Selle puhtusaste peab olema vähemalt 99 massiprotsenti. Soovitatav lahjenduslahusti on 
100% metanool. Vajaduse korral võib proovi homogeense vedelikufaasi saavutamiseks segada kas 30 minutit ultraheliga või kaks tundi mehhaaniliselt ning 
pärast tsentrifuugida või (suuri lahustumata osakesi sisaldavad värvid) lasta läbi teflonfiltri. Kui 100% metanooliga ei ole võimalik saavutada homogeenset 
vedelikufaasi, tuleb kasutada muud sobivat lahjendamislahustit (nt atsetonitriili või tetrahüdrofuraani).   

Märkus 

Markerühenditena tuleb kasutada n-tetradekaani (n-C14) ja n-dokosaani (n-C22). Neid ühendeid sisaldava markerilahuse valmistamiseks võib olla tarvis kasutada atsetooni, sest n-dokosaan 
atsetonitriilis kuigi palju ei lahustu. 

Seadmed 

Kapillaarkolonn  

– Eelistada tuleks kolonni, mis on tehtud silikageelist ning kaetud 5% fenüüli ja 95% dimetüülpolüsiloksaani seguga (veidi polaarne, DB5 või samaväärne). 

– 100% dimetüülpolüsiloksaaniga kaetud kolonni (mittepolaarne, DB1 või samaväärne) võib kasutada siis, kui on võimalik tõendada selle paremust või kui 
värvi koostisosad on valdavalt mittepolaarsed.   

Märkus 

Kolonni pikkuse (30 või 60 m), läbimõõdu ja temperatuuriprogrammi kombinatsiooni valimisel tuleb jälgida, et proovis olevad ühendid ja markerid saaksid väljuda kolonnist nende 
keemispunktide kasvavas järjestuses. Veidi polaarne kolonn võiks parema elueerimisjärjestuse saavutamiseks olla 60 m pikk. 

Ahi 
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– Ahju algtemperatuur:   40–100 °C 

– Isotermiline surnud aeg:   2–5 min 

– Kuumutuskiirus:     3–20 °C/min 

– Ahju lõpptemperatuur:    280–325 °C 

– Isotermiline surnud aeg:   > 2 min 

– Voolukiirus kolonnis:   1–2 ml/min 

Detektor  

– Mass-spektromeeter tuvastamiseks 

– Leekionisatsioonidetektor (FID) kvantifitseerimiseks 

– FID-detektori temperatuur:   ahju lõpptemperatuur või kõrgem 

Kandegaas:  

– heelium 

Kuumsisestussüsteem:  

– sisesti temperatuur:   250–280 °C 

– sisestusruumala:    1–2 µl 

Kalibreerimine 

– PLOÜde piikide kvantifitseerimise sisestandardiks peab olema n-tetradekaan (n-C14)  

– alternatiivseks sisestandardiks võib olla 1,2-dietoksüetaan (nimetatakse ka etüleenglükooldietüüleetriks), mis annab veepõhiste värvide analüüsimisel 
paremad tulemused. 
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Märkus  

Kui kalibreerimine toimub nõuetekohaselt, ei tohiks sisestandardi valik analüüsi tulemust mõjutada. Küll tuleb aga jälgida, et sisestandard ei tekitaks olukorda, kus mõned proovist saadud 
piigid kattuvad või ei ole nähtavad. Seetõttu peavad kromatogrammil kõik piigid täielikult eristuma. Niisiis saab kasutada sisestandardina palju eri aineid, aga vältida tuleks väga madala või 
väga kõrge keemispunktiga aineid (madal: atsetoon; kõrge: C22 jne), muidu võib eraldumine alata juba sisestis.  

– Tuvastada peab olema võimalik peaaegu kõiki PLOÜsid ja seejärel kvantifitseerida neid oma autentse kalibreerimisstandardi (LOÜdel standardis 
ISO 11890-2) või nende suhteliste kalibreerimistegurite alusel. 

– Ülejäänud PLOÜde piigid kvantifitseeritakse dietüüladipaadi kalibreerimisteguri alusel ja väljendatakse dietüüladipaadi ekvivalentidena. 

 

Kriteeriumide kehtivusajal võidakse standardit ISO 11890-2 muuta ja laiendada selle kohaldamisala nii, et see hõlmaks ka PLOÜde analüüsimeetodit. 
Seetõttu tuleb käesolevat juhendit kasutada vähemalt standardi muutmiseni. 
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4. lisa. Kohaldamisalast väljajäetud ühendid 
 

− metaan; 
− etaan;  
− metüleenkloriid (diklorometaan); 
− 1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform);  
− 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetaan (CFC-113);  
− triklorofluorometaan (CFC-11);  
− diklorodifluorometaan (CFC-12);  
− klorodifluorometaan (HCFC-22);  
− trifluorometaan (HFC-23);  
− 1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoroetaan (CFC-114);  
− kloropentafluoroetaan (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluoro-2,2-dikloroetaan (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFC-134a);  
− 1,1-dikloro-1-fluoroetaan (HCFC-141b);  
− 1-kloro-1,1-difluoroetaan (HCFC-142b);  
− 2-kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HCFC-124);  
− pentafluoroetaan (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluoroetaan (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoroetaan (HFC-143a);  
− 1,1-difluoroetaan (HFC-152a);  
− paraklorobensotrifluoriid (PCBTF);  
− tsüklilised,  
− hargnenud või hargnemata ahelaga täielikult metüleeritud 

siloksaanid;  
− atsetoon;  
− perkloroetüleen (tetrakloroetüleen);  
− 3,3-dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropaan (HCFC-225ca);  
− 1,3-dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropaan (HCFC-225cb);  

− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluoropentaan (HFC 43-10mee);  
− difluorometaan (HFC-32);  
− etüülfluoriid (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropaan (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropaan (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropaan (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropaan (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutaan (HFC-365mfc);  
− klorofluorometaan (HCFC-31);  
− 1-kloro-1-fluoroetaan (HCFC-151a);  
− 1,2-dikloro-1,1,2-trifluoroetaan (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-metoksü-butaan (C4F9OCH3 ehk 

HFE-7100); 
− 2-(difluorometoksümetüül)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-etoksü-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutaan (C4F9OC2H5 ehk 

HFE-7200);  
− 2-(etoksüdifluorometüül)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− metüülatsetaat; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-metoksü-propaan (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etoksü-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-

(trifluorometüül)heksaan (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan (HFC 227ea);  
− metüülformiaat (HCOOCH3);  
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− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoro-3-metoksü-4-trifluorometüül-
pentaan (HFE-7300);  

− propüleenkarbonaat:  
− dimetüülkarbonaat;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoropropeen;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x ehk H-Galden ZT 

130 (või 150 või 180));  
− trans-1-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-een;  
− 2,3,3,3-tetrafluoropropeen;  
− 2-amino-2-metüül-1-propanool;  
− etüülatsetaat; 
− butüülatsetaat; 
− ning järgmistesse klassidesse kuuluvad 

perfluorosüsivesinikuühendid: 
 tsüklilised, hargnenud või hargnemata ahelaga 

perfluoritud alkaanid; 
 tsüklilised, hargnenud või hargnemata küllastunud ahelaga 

perfluoritud eetrid; 
 tsüklilised, hargnenud või hargnemata küllastunud ahelaga 

perfluoritud tertsiaarsed amiinid; ning 
 väävlit sisaldavad küllastunud perfluorosüsivesinikud, 

milles väävel on seotud ainult süsiniku ja fluoriga. 

 


