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A festékekre, lakkokra és útburkolati jelekre vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények 
 

1 BEVEZETÉS 
 
Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közigazgatási szervek számára az áruk, szolgáltatások és építési 
beruházások kisebb környezeti hatással történő beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak 
megfogalmazva, hogy az adott szerv – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel (részben vagy egészben) beépíthesse őket 
az ajánlattételhez szükséges dokumentációba. Az ajánlati felhívás közzétételét megelőzően a közigazgatási szerveknek ajánlott ellenőrizniük a 
megvásárolni kívánt áruk, szolgáltatások és építési beruházások elérhető kínálatát a működési helyüknek megfelelő piacon.  Ez a dokumentum 
felsorolja a festékek, lakkok és útburkolati jelek termékcsoportjára vonatkozóan kidolgozott uniós zöld közbeszerzési követelményeket. A kísérő 
műszaki jelentés részletesen ismerteti e követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges 
hivatkozásokat. 
 
A követelmények az alábbiakra tagolódnak: kiválasztási szempontok, műszaki előírások, odaítélési szempontok és szerződésteljesítési kikötések. 
A követelmények alábbi két típusa különböztethető meg: 
 

• alapkövetelmények: rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek környezeti 
teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokra nehezedő adminisztratív költségek minimalizálását; 

• átfogó követelmények: a környezeti teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik figyelembe olyan hatóságok 
eszközeként, melyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében)” szövegrész beszúrására akkor kerül sor, ha a követelmények a célkitűzések 
mindkét szintjét illetően megegyeznek. 
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Néhány esetben elképzelhető, hogy a zöld közbeszerzési követelményeknek nem megfelelő festékekre van szükség technikai okokból, például 
egy történelmi épület helyreállításához a festett felület eredeti jellegének megőrzése érdekében. Ilyen esetekben a technikai tanácsokkal 
támogatott beszerző értékeli a sajátos igényeket és az alternatív megoldások elérhetőségét, és szükség esetén úgy határozhat, hogy a festékekre 
vagy festési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattételek mentesülnek a zöld közbeszerzési követelmények alól. Piaci vizsgálatokkal 
meghatározható, hogy esetleg elérhetők-e a megfelelő teljesítményre vonatkozó követelményekkel párosuló alternatívák.  
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1.1. Termékmeghatározás és hatály 
 
A termékcsoport a termékek két különböző alcsoportjából áll: „festékek és lakkok” és „útburkolati jelek”. 
 
A „festékek és lakkok” (más néven „festékek”) alcsoportba tartoznak a foglalkozásszerű felhasználók számára készült (nem ipari használatra 
szánt) beltéri és kültéri festékek és lakkok, fapácok és kapcsolódó termékek, az alábbiaknak megfelelően. 
 
A festékek és lakkok közé tartoznak többek között az alábbiak: 

• padlófestékek; 
• a hivatásos lakberendezők kérésére a forgalmazó által színezett termékek; 
• színezőrendszerek; 
• a gyártó által a fogyasztói igényeknek megfelelően esetlegesen előkezelt, színezett vagy előkészített, folyékony vagy paszta állagú 

dekorfestékek, beleértve a fafestékeket, fa- és burkolatpácokat, fal- és fémfestékeket, valamint az ilyen termékcsoportok alapozóit és 
festékalapjait a 2004/42/EK irányelv1 I. melléklete 1.1.d) és 1.1.g) pontjának meghatározása szerint. 

 
Az „útburkolati jelek” alcsoport olyan termékeket foglal magában, mint a festési rendszerek vagy a műanyag szerkezeti rendszerek, amelyek az 
utak felszínén kerülnek alkalmazásra a forgalmi sávok és öblök kijelölése és a jelölések felvitele, illetve – száraz, nedves, illetve esős 
körülmények között – súrlódás előidézése vagy éjszakai fényvisszaverés céljából. Ezek általában színezett útjelölő anyagokból és 
üveggyöngyökből állnak, amelyek együttesen filmet képezhetnek a felületen. Ide tartoznak továbbá az előformázott útjelölő termékek, például 
szalagok, előformázott, hidegen vagy melegen felvitt útjelölő termékek, előkevert anyagokkal vagy azok nélkül, valamint az útjelölő anyagok 
felviteléhez szükséges alapozók és ragasztók. 
 
A termékcsoport nem foglalja magában az alábbiakat: 

• korhadásgátló bevonatok; 
• fakonzerváló termékek; 

                                                      
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló 

termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról. 
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• sajátos ipari és professzionális felhasználásra szánt bevonatok, beleértve az intenzív igénybevételnek kitett bevonatokat; 
• por állagú bevonatok; 
• UV-sugárzásra keményedő festési rendszerek; 
• elsősorban járművek festésére szánt festékek; 
• olyan termékek (például olajok és viaszok), amelyek elsődleges funkciója nem az, hogy filmet képezzenek a felületen (egyes útjelölő 

rendszerek kivételével); 
• átlátszó kémiai padlóbevonatok, kötőanyagként reaktív gyanta felhasználásával az ipari padlók esetében kialakítandó vastag rétegeknél; 
• mechanikus jelölések, például fényvisszaverő prizmák. 

 
Az alábbi termékmeghatározások támogatják a követelmények alkalmazását: 
 
„festék”: folyékony vagy paszta állagú, színezett bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan átlátszatlan réteget képez, amelynek védő, 
díszítő vagy különleges műszaki tulajdonságai vannak; 
 
„dekorfestékek és -lakkok”: olyan festékek és lakkok, amelyek az épületeknek, azok belső kialakításának és szerelvényeinek díszítésére és 
védelmére használatosak.  Bár elsősorban dekorációs célokat szolgálnak, védő szerepet is játszanak; 
 
„falfestékek”: olyan bevonatok, amelyek díszítő és védő filmet képeznek a betonon, (festhető) téglán, paneleken, vakolaton, kálcium-szilikát 
lemezeken és szálerősítésű cementfelületeken. Elsősorban kültéri használatra valók, de beltérben, illetve a szerkezeti elemek alsó felületein és 
erkélymennyezeteken is alkalmazhatók; 
 
„lakk”: átlátszó bevonóanyag, amely a felületre felhordva olyan szilárd, átlátszó filmet képez, amelynek védő, díszítő vagy különleges műszaki 
tulajdonságai vannak; 
 
„fapác (lazúr)”: olyan bevonat, amely a fa díszítése és az időjárással szembeni védelme érdekében átlátszó vagy félig átlátszó filmet képez 
(alapjában véve nem fehér pigmentek alkalmazásával), megkönnyítve ezzel az állagmegóvást; 
 
„színezőrendszer”: színes festékek előállítási módszere „alapfesték” és színezőanyagok összekeverésével. 
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Az 1. melléklet további műszaki fogalommeghatározásokat tartalmaz. 
 

1.2. Építési beruházásra irányuló szerződések – Fogalommeghatározás és hatály 
 
A követelmények a kapcsolódó, festésre és útjelölésre vonatkozó építési beruházásra irányuló szerződéseket is érintik. Ide tartozhatnak az építési 
beruházásra irányuló egyszeri szerződések, a keretszerződésekhez kapcsolódó lehívásos szerződések, illetve a ciklikus, hosszú távú festési 
szolgáltatások. Minden szerződés az ebben a termékcsoportban meghatározott festéktermékek használatán alapul. A követelmények hatálya a 
szerződések alábbi fogalommeghatározásaira terjed ki: 
 
„festési munkák”: az általában „festőknek és lakberendezőknek” nevezett vállalkozók közvetlen foglalkoztatása bel- vagy kültéri felületek 
festésére egyszeri, lehívásos vagy ciklikus alapon, beleértve a folyamatban lévő karbantartási és javítási munkálatokat; 
 
„útjelölési munkák”: az általában „útjelölőknek” nevezett vállalkozók közvetlen foglalkoztatása útburkolati jelek felvitele céljából egyszeri vagy 
ciklikus alapon, beleértve a folyamatban lévő karbantartási és javítási munkálatokat. 
 

1.3. Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 
Az ellenőrzés javasolt eszközei számos követelmény esetében a vizsgálati jelentések. Valamennyi követelmény tekintetében feltüntetésre 
kerülnek az irányadó vizsgálati módszerek. A közigazgatási szerv dönti el, hogy mely szakaszban kell benyújtani a vizsgálati eredményeket. 
Általában véve nem szükséges előírni, hogy valamennyi ajánlattevő kezdettől fogva vizsgálati eredményeket nyújtson be. Az ajánlattevőkre és a 
közigazgatási szervekre nehezedő teher csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az önbevallás is elégségesnek bizonyulhat. Emellett 
több lehetőség is felmerül arra nézve, hogy a vizsgálatok elvégzésére fennállhat-e, illetve melyik szakaszban állhat fenn kötelezettség. 

a) Az ajánlattételi szakaszban 

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető az ilyen bizonyíték 
benyújtására. Amennyiben a bizonyíték elégségesnek tekinthető, a szerződés odaítélhető. Amennyiben a bizonyíték nem tekinthető 
elégségesnek vagy nem felel meg a követelményeknek, akkor: 
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i) műszaki előírás esetében a bizonyíték a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kerül bekérésre, aki ezt 
követően figyelembe vehető a szerződés odaítélése szempontjából; 

ii) odaítélési szempont esetében a megszerzett többletpontok törlendők, és megtörténik az ajánlattevők rangsorának újrarendezése 
annak valamennyi következményével. 

A vizsgálati jelentés azt igazolja, hogy egy mintatermék bizonyos követelmények tekintetében történő vizsgálatára, nem pedig a 
szerződés szerint ténylegesen leszállított tételek vizsgálatára került sor. Keretszerződések esetében a körülmények eltérők lehetnek. Ezzel 
a forgatókönyvvel a b) pont foglalkozik részletesebben. 

b) A szerződés teljesítésének szakaszában 

A vizsgálati eredmények bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén egy vagy több, szerződés alapján teljesített tétel tekintetében is 
bekérhetők. Ez különösen a keretszerződések esetében fontos, amelyek nem írnak elő kezdeti rendelést. 
 
A szerződésben ajánlott rendelkezni a szerződés teljesítésére vonatkozó explicit kikötésekről. Ki kell kikötni, hogy a szerződés 
időtartama alatt az ajánlatkérő szerv bármikor jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatot indítani. Abban az esetben, ha a vizsgálat 
eredményei alapján a leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, 
és felmondhatja a szerződést. Egyes közigazgatási szervek olyan feltételeket is meghatároznak, amelyek szerint a vizsgálat költségét a 
közigazgatási szerv köteles viselni, ha a vizsgálat eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek, ellenkező esetben azonban a 
beszállító viseli a költségeket. 
 
Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy mikor kérik be a bizonyítékot. 

i) Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amikor az egyes leszállítandó tételek a keretmegállapodás 
odaítélésekor kerülnek meghatározásra, és a tételszám megállapítása később történik, azonos megfontolások érvényesek, mint a 
fenti egyszeri szállítási szerződések esetében. 

ii) Versenyt eredményező, több lehetséges beszállító előzetes kiválasztására irányuló keretmegállapodás esetében elképzelhető, hogy 
az előzetes kiválasztási szakaszban az előválogatott ajánlattevőknek csak a keretmegállapodás szerinti teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítani. Az előválogatott beszállítók 
közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében az a) és b) ponttal azonos megfontolások 
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érvényesek, amennyiben a verseny tekintetében kiegészítő követelmények betartását kell igazolni. Ha a verseny kizárólag az árra 
vonatkozik, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában történő ellenőrzést. 

Fontos azt is kiemelni, hogy az ajánlattevőknek lehetőségük van az azonos követelményeknek megfelelő, az uniós ökocímkén vagy 
egyéb irányadó ökocímkén alapuló ellenőrzést végezni. Az ellenőrzést ezután a vizsgálati eredményekre vonatkozó módon kell 
kérelmezni. 
 
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb 
megfelelő bizonyítási eszközt is elfogadni. Ide tartozhat a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek 
nem volt hozzáférése a vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ennek az a feltétele, hogy 
a hozzáférés hiánya nem az érintett gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és az érintett gazdasági szereplő ezzel bizonyítja, hogy az általa 
teljesített építési beruházások, az árubeszerzések és a nyújtott szolgáltatások megfelelnek a műszaki előírásban, az értékelési 
szempontokban vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. A 
vizsgálatok elvégzése tekintetében egy meghatározott megfelelőségértékelő szerv által kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által 
készített vizsgálati jelentésre történő utalás esetében az ajánlatkérő szerv más egyenértékű értékelő szerv által kiállított tanúsítványt vagy 
ilyen szerv által készített jelentést is köteles elfogadni. 

 



 

8 

 

2 ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 

A festékek és lakkok alapvető környezeti hatásai a gyártásukhoz kapcsolódnak. A felhasznált festék mennyisége ezért fontos tényező, csakúgy, 
mint a hulladék és a felhasználatlan festék mennyisége, illetve az, mennyire tartós a festék, és mennyi idő elteltével kell új festékréteget felvinni. 

A festékek összetevői esetében az oldószerek, a kötőanyagok és a titán-dioxid (fehér pigment) gyártása jelentős környezeti hatást fejt ki a 
nyersanyagok kivonása és a festékgyártás során. Az oldószeres festékek összességében nagyobb környezeti hatást fejtenek ki, mint a vizes 
bázisú festékek. A festékhez kevert veszélyes funkcionális adalékanyagok, például a tartósítószerek, lágyítószerek, pigmentek és hígítók széles 
körű egészségkárosító és környezeti következményekkel járhatnak. 

Az útburkolati jelek esetében a festékhez kevert üveggyöngyök szintén jelentős környezeti hatást fejtenek ki a gyártásukhoz kapcsolódóan, 
elsősorban a gyöngyök előállításához használt energia vonatkozásában. Az üvegben található szennyező anyagok, például az arzén is problémát 
okozhatnak a gyöngyök környezetben való szétszóródása miatt. Az útburkolati jelek tartóssága is jelentős hatással van az ilyen termékek 
általános környezeti hatására. 
 

Főbb környezetvédelmi szempontok  Zöld közbeszerzési megközelítés 

• Oldószerek, kötőanyagok és titán-dioxid gyártása 
• Útjelölő üveggyöngyök gyártása 
• Veszélyes funkcionális adalékanyagok 
• A termék tartóssága 
• A felhasználatlan termékek miatt keletkező 

hulladék 

 • A gyártás hatásának minimalizálása a konkrét 
összetevők és az adagolás figyelembevételével 

• Az összetétel veszélyességi tulajdonságainak 
csökkentése 

• Tartós festékek és útburkolati jelek 
használatának előmozdítása 

• A termékpazarlás minimalizálásának, ideértve 
az újrafelhasználásnak és újrahasznosításnak az 
ösztönzése 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok fontosságát. 
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A műszaki jelentés részletes információkat tartalmaz a festékekkel, az útburkolati jelekkel és a kapcsolódó, építési beruházásra irányuló 
szerződésekkel kapcsolatban, ideértve a bizonyítékként használt kapcsolódó jogszabályokat, szabványokat és műszaki forrásokat. 
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3 A FESTÉKEKRE, LAKKOKRA ÉS ÚTBURKOLATI JELEKRE VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 
KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

3.1 Festékek és lakkok 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Festékek és lakkok beszerzése kisebb környezeti hatással 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
1. A festék összetétele 
2.  

1.1. Fehérpigment-tartalom 
(Ez a követelmény nem vonatkozik az átlátszó és félig átlátszó bevonatokra.) 
 
A festékek fehérpigment-tartalma (szervetlen fehér pigmensek, amelyek 
törésmutatója nagyobb mint 1,8) a száraz film 1 m2-én legfeljebb: 
• 38 g/m2  beltéri festékek esetében, kivéve az 1. nedves dörzsállósági 

osztályba tartozó beltéri falfestékeket, amelyek esetében ez az érték 40 
g/m2; 

• 40 g/m2  valamennyi kültéri festék esetében. 
 
A festékalapok és alapozók fehérpigment-tartalma (szervetlen fehér 
pigmensek, amelyek törésmutatója nagyobb mint 1,8) a száraz film 1 m2-én 
legfeljebb 25 g/m2. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a festék összetételére vonatkozó, a fehérpigment-
tartalmat feltüntető dokumentumokat. Szükség esetén az EN ISO 11998 
szabványban szereplő módszer alkalmazásával (Tisztíthatósági és 
dörzsállósági vizsgálat) vizsgálati jelentést kell benyújtani az EN 13300 
szabvány szerint, és ennek alapján kell igazolni az 1. nedves dörzsállósági 

1.1. Fehérpigment-tartalom 
(Ez a követelmény nem vonatkozik az átlátszó és félig átlátszó bevonatokra.) 
 
A festékek fehérpigment-tartalma (szervetlen fehér pigmensek, amelyek 
törésmutatója nagyobb mint 1,8) a száraz film 1 m2-én legfeljebb: 
• 36 g/m2  beltéri termékek esetében, kivéve az 1. nedves dörzsállósági 

osztályba tartozó beltéri falfestékeket, amelyek esetében ez az érték 40 
g/m2; 

• 38 g/m2  kültéri festékek esetében. 
 
A festékalapok és alapozók fehérpigment-tartalma (szervetlen fehér 
pigmensek, amelyek törésmutatója nagyobb mint 1,8) a száraz film 1 m2-én 
legfeljebb 25 g/m2. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a festék összetételére vonatkozó, a fehérpigment-
tartalmat feltüntető dokumentumokat. Szükség esetén az EN ISO 11998 
szabványban szereplő módszer alkalmazásával (Tisztíthatósági és 
dörzsállósági vizsgálat) vizsgálati jelentést kell benyújtani az EN 13300 
szabvány szerint, és ennek alapján kell igazolni az 1. nedves dörzsállósági 
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osztályba tartozást. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

osztályba tartozást. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
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1.2. VOC-tartalom  
 
A termék legfeljebb a 1. táblázatban megadott határértékeknek megfelelő 
mennyiségű illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazhat. 
A VOC-tartalmat az olyan, használatra kész termék vonatkozásában kell 
meghatározni, amely az alkalmazást megelőzően már minden ajánlott 
adalékot tartalmaz, így a színezékeket és/vagy hígítókat is. 
 
1. táblázat A VOC-tartalomra vonatkozó határértékek 

Termékleírás (a 2004/42/EK irányelvben 
meghatározott alkategóriák szerint) 

VOC-
határérték

ek  
(g/l vízzel 

együtt) 
a) belső matt falak és mennyezetek (60 fokból 

mért fényesség < 25)  
15 

b) belső fényes falak és mennyezetek (60 fokból 
mért fényesség > 25)  

60 

c) ásványi anyagból készült külső falak  30 
d) beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, 

fémre  
90 

e) beltéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat  

75 

e) kültéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat 

90 

f) beltéri/kültéri vékonylazúrok  75 
g) alapozók  15 
h) kötő alapozók  15 
i) egykomponensű speciális bevonatok  100 
j) meghatározott végfelhasználásra (például 100 

1.2. VOC-tartalom  
 
A termék legfeljebb a 2. táblázatban megadott határértékeknek megfelelő 
mennyiségű illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazhat. 
A VOC-tartalmat az olyan, használatra kész termék vonatkozásában kell 
meghatározni, amely az alkalmazást megelőzően már minden ajánlott 
adalékot tartalmaz, így a színezékeket és/vagy hígítókat is. 
 
2. táblázat A VOC-tartalomra vonatkozó határértékek 

Termékleírás (a 2004/42/EK irányelvben 
meghatározott alkategóriák szerint) 

VOC-
határérték

ek  
(g/l vízzel 

együtt) 
a) belső matt falak és mennyezetek (60 fokból 

mért fényesség < 25)  
10 

b) belső fényes falak és mennyezetek (60 fokból 
mért fényesség > 25)  

40 

c) ásványi anyagból készült külső falak  25 
d) beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, 

fémre  
80 

e) beltéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat  

65 

e) kültéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat 

75 

f) beltéri/kültéri vékonylazúrok  50 
g) alapozók  15 
h) kötő alapozók  15 
i) egykomponensű speciális bevonatok  80 
j) meghatározott végfelhasználásra (például 80 
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padlóra) szánt kétkomponensű (reaktív) 
bevonatok  

dekorációs ún. effektbevonatok  90 
rozsdagátló festékek 80 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az alábbiak egyikét: 

a) a VOC-tartalomra vonatkozó számítások, lehetőség szerint biztonsági 
adatlapokkal alátámasztva; vagy 
b) az ISO 11890-2 szabvány szerint elvégzett vizsgálati jelentés. Az 1,0 g/l 
értéknél kisebb VOC-tartalommal rendelkező termékeket az ISO 17895 
szabványnak megfelelően kell megvizsgálni. 

A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

padlóra) szánt kétkomponensű (reaktív) 
bevonatok  

dekorációs ún. effektbevonatok  80 
rozsdagátló festékek 80 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az alábbiak egyikét: 

a) a VOC-tartalomra vonatkozó számítások, lehetőség szerint biztonsági 
adatlapokkal alátámasztva; vagy 
b) az ISO 11890-2 szabvány szerint elvégzett vizsgálati jelentés. Az 1,0 g/l 
értéknél kisebb VOC-tartalommal rendelkező termékeket az ISO 17895 
szabványnak megfelelően kell megvizsgálni. 

A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

1.3. A termék veszélyességi címkézése 
 
A késztermék az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) értelmében vett 
besorolása alapján nem lehet akut toxicitású, célszervi toxicitású, rákkeltő, 
mutagén, reprodukciót károsító vagy környezetre veszélyes a 3. táblázatnak 
megfelelően. 
 
3. táblázat A késztermék besorolása 
 

Akut toxicitás Akut tox. 1 
Akut tox. 2 
Akut tox. 3 

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció  
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció  

STOT ism. 1 vagy 2 
STOT egy. 1, 2 vagy 3 

Rákkeltő hatás  Rákk. 1A 
Rákk. 1B 

1.3. A termék veszélyességi címkézése 
 
A késztermék az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) értelmében vett 
besorolása alapján nem lehet akut toxicitású, célszervi toxicitású, légzőszervi 
vagy bőrszenzibilizáló, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy 
környezetre veszélyes a 4. táblázatnak megfelelően. 
 
4. táblázat A késztermék besorolása 
 

Akut toxicitás Akut tox. 1 
Akut tox. 2 
Akut tox. 3 

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció  
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció  

STOT ism. 1 vagy 2 
STOT egy. 1, 2 vagy 3 

Rákkeltő hatás  Rákk. 1A 
Rákk. 1B 
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Rákk. 2 
Csírasejt-mutagenitás  Muta. 1A 

Muta. 1B 
Muta. 2 

Reprodukciós toxicitás  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1 
Vízi, krónikus 1 vagy 
2 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja, hogy a 
beszerzendő termékekre nem jellemzők a felsorolt veszélyek. 
A keverékek besorolására vonatkozó dokumentációt az 1272/2008/EK 
rendeletben (CLP-rendelet) és/vagy a biztonsági adatlapokon feltüntetett 
szabályoknak megfelelően kell benyújtani. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

Rákk. 2 
Csírasejt-mutagenitás  Muta. 1A 

Muta. 1B 
Muta. 2 

Reprodukciós toxicitás  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

A vízi környezetre veszélyes  
 

Vízi, akut 1 
Vízi, krónikus 1 vagy 
2 
Vízi, krónikus 3*  

Légzőszervi szenzibilizáció 
 

Légz. szenz. 1, 1A 
vagy 1B 

Bőrszenzibilizáció Bőrszenz. 1, 1A vagy 
1B 

* A késztermék besorolása csak akkor lehet H412, ha a kültéri festékek és lakkok esetében a 
szárazfilm adalékanyagai legfeljebb 0,650 %(m/m) 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot 
tartalmaznak. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja, hogy a 
beszerzendő termékekre nem jellemzők a felsorolt veszélyek. 
A keverékek besorolására vonatkozó dokumentációt az 1272/2008/EK 
rendeletben (CLP-rendelet) és/vagy a biztonsági adatlapokon feltüntetett 
szabályoknak megfelelően kell benyújtani. 
Adott esetben a vízi, krónikus 3 besorolású és jód-propinil-butilkarbamátot 
tartalmazó kültéri termékek esetében az ajánlattevőnek olyan dokumentációt 
kell benyújtania, amely igazolja, hogy a jód-propinil-butilkarbamát-tartalom 
legfeljebb 0,650 %(m/m). 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
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1.4. Veszélyes összetevők 
 
A festék megfelel az 5. táblázatban szereplő korlátozásoknak, amelyek a 
feltüntetett, a festékben található veszélyes anyagok jelenlétére vagy 
koncentrációjára vonatkoznak.   
5. táblázat A festékek veszélyes összetevőire vonatkozó követelmények 

Összetevő Korlátozás vagy a 
koncentráció felső 
határértéke 

Tartósítószerek A tartósítószerek nem 
lehetnek 
bioakkumulatívok1. 

Szárazfilmekhez használt 
tartósítószerek 

A szárazfilmekhez 
használt tartósítószerek 
nem használhatók 
szándékosan az alábbiak 
kivételével: 

- nagy 
nedvességtartalmú 
területeken 
szükséges beltéri 
festékek, ahol a 
koncentráció felső 
határértéke 0,10 
%(m/m); 
- kültéri festékek, 
ahol a koncentráció 
felső határértéke 
0,30 %(m/m). 

Alkil-fenol-etoxilátok: alkil-fenol-
etoxilátok (APEO-k) és a származékaik 

Nem használhatók 
szándékosan. 

1.4. Veszélyes összetevők 
 
A festék megfelel az 6. táblázatban szereplő korlátozásoknak, amelyek a 
feltüntetett, a festékben található veszélyes anyagok jelenlétére vagy 
koncentrációjára vonatkoznak.  . 
 
6. táblázat A festékek veszélyes összetevőire vonatkozó követelmények 

Összetevő Korlátozás vagy a 
koncentráció felső 
határértéke 

Tartósítószerek A tartósítószerek nem 
lehetnek 
bioakkumulatívok1. 

Szárazfilmekhez használt tartósítószerek A szárazfilmekhez 
használt tartósítószerek 
nem használhatók 
szándékosan az alábbiak 
kivételével: 

- nagy 
nedvességtartalmú 
területeken szükséges 
beltéri festékek, ahol a 
koncentráció felső 
határértéke 0,10 
%(m/m); 
- kültéri festékek, 
ahol a koncentráció 
felső határértéke 0,30 
%(m/m). 

Alkil-fenol-etoxilátok: alkil-fenol-
etoxilátok (APEO-k) és a származékaik 

Nem használhatók 
szándékosan. 
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semmilyen festék- és lakk-
készítményben vagy azok 
összetevőiben nem használhatók. 
 
Ftalátok: 
a ftalátok2, amelyek különös 
aggodalomra okot adó anyagok, és 
szerepelnek a REACH-rendelet3 
jelöltlistáján, nem lehetnek jelen 
semmilyen festék- vagy lakk-
készítményben vagy azok 
összetevőiben. 
 

0,1 %(m/m) 

Formaldehid: 
szabad formaldehid a fehér 
alapfestékekben, a színezőalapokban és 
a színezőanyagokban2. 

 
 
0,010 %(m/m) 

Fémek: 
kadmium, ólom, króm(VI), higany, 
arzén, szelén. 

0,010 %(m/m) 
adott esetben fémenként 
vagy 
fémkomplexenként/sónk
ént 

1 Egy összetevő akkor bioakkumulatív, ha a log Kow értéke ≤ 4,0 vagy a biokoncentrációs 
tényezője (BCF) ≤ 500. 
2 A színezőanyagok széles skálájának tervezett felhasználása esetén az ajánlattevő feltünteti, 
melyik színezőanyag esetében a legnagyobb a formaldehid felszabadulásának esélye. Ezután 
csak erre a színezőanyagra vonatkozóan kell vizsgálati jelentést kérni. 

semmilyen festék- és lakk-
készítményben vagy azok összetevőiben 
nem használhatók. 
 
Ftalátok: 
a ftalátok3, amelyek különös 
aggodalomra okot adó anyagok, és 
szerepelnek a REACH-rendelet 
jelöltlistáján, nem lehetnek jelen 
semmilyen festék- vagy lakk-
készítményben vagy azok összetevőiben. 
 

0,1 %(m/m) 

Formaldehid: 
szabad formaldehid a fehér 
alapfestékekben, a színezőalapokban és a 
színezőanyagokban2, 
kivéve, ha formaldehidet leadó 
tartósítószereket kell használni vagy 
ilyenek vannak jelen a 
polimerdiszperziókban, amely esetben az 
alábbi értékek alkalmazandók: 

 
 
0,0010 %(m/m) 
 
 
 
0,010%(m/m) 

Fémek: 
kadmium, ólom, króm(VI), higany, 
arzén, szelén. 

0,010 %(m/m) 
adott esetben fémenként 
vagy 
fémkomplexenként/sónké
nt 

                                                      
2 E követelménynek való megfelelés érdekében az ajánlattevők és/vagy azok beszállítói kötelesek ellenőrizni a REACH jelöltlistáját a ftalátok vonatkozásában. A ftalátok 
könnyen felismerhetők lehetnek összetevőként, mert általában lágyítószerként használatosak, de a jelöltlistán szereplő ftalátok közül nem mindegyik ismerhető fel könnyen a 
kémiai neve alapján. Ezért hasznos lehet, ha az ajánlattevők ismerik a ftalátok kémiai fogalommeghatározását. Ennek alkalmazásában a ftalátok „olyan vegyületek csoportja, 
amelyek ftálsav-észtereken (1,2-benzol-dikarbonsav) alapulnak”.  
3 ECHA, A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési célú jelöltlistája, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja a 
követelménynek való megfelelést: 

• adalékanyagok és APEO-k esetében: a keverék biztonsági adatlapjai; 
• ftalátok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai;  
• továbbá adalékanyagok esetében: kizárólag annak megerősítésére, 

hogy az adalékanyagok nem bioakkumulatívok, a biztonsági adatlap 
helyett az OECD 305 vizsgálati iránymutatás alapján készült 
vizsgálati jelentés is használható; 

• formaldehid esetében: a Merckoquant-módszeren vagy a nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfián (HPLC) (lásd a 2. mellékletet) 
alapuló vizsgálati jelentés; 

• fémek esetében: az ISO 3856 sorozaton vagy azzal egyenértékű 
szabványon alapuló vizsgálati jelentés. 

A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

Izotiazolinonok: 
Izotiazolinonok  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Összesen: 0,050 %(m/m) 
0,020 %(m/m) 
0,0015 %(m/m) 

 1 Egy összetevő akkor bioakkumulatív, ha a log Kow értéke ≤ 3,2 vagy a biokoncentrációs 
tényezője (BCF) ≤ 100. 
2 A színezőanyagok széles skálájának tervezett felhasználása esetén az ajánlattevő feltünteti, 
melyik színezőanyag esetében a legnagyobb a formaldehid felszabadulásának esélye. Ezután 
csak erre a színezőanyagra vonatkozóan kell vizsgálati jelentést kérni. 
3 Metil-izotiazolinon 
4 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (CIT)/2- metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) 3:1 arányban 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja a 
követelménynek való megfelelést: 

• adalékanyagok és APEO-k esetében: a keverék biztonsági adatlapjai; 
• ftalátok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai;  
• továbbá adalékanyagok esetében: kizárólag annak megerősítésére, 

hogy az adalékanyagok nem bioakkumulatívok, a biztonsági adatlap 
helyett az OECD 305 vizsgálati iránymutatás alapján készült 
vizsgálati jelentés is használható; 

• formaldehid esetében: a Merckoquant-módszeren vagy a nagy 
teljesítményű folyadékkromatográfián (HPLC) (lásd a 2. mellékletet) 
alapuló vizsgálati jelentés; 

• fémek esetében: az ISO 3856 sorozaton vagy azzal egyenértékű 
szabványon alapuló vizsgálati jelentés; 

• izotiazolinonok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 

2. Az alkalmazás hatékonysága és tartósság 
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2.1. Kiadósság 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
(Ez a követelmény nem vonatkozik a lakkokra, fapácokra, az átlátszó tapadásnövelő alapozókra vagy bármely más átlátszó vagy félig átlátszó bevonatra.) 
 
A festéknek hatékony kiadóssággal kell rendelkeznie a 7. táblázatban felsorolt követelményeknek megfelelően. 
 
7. táblázat Egyes festéktermékek kiadóssága 

Festék típusa Kiadósság1 (m2/l) 
Fehér és világos színű festékek 
(beleértve a bevonatokat és közbenső 
bevonatokat) 

– beltérben: 8 
– kültéren: 6  

– beltérben és kültéren: 
8 

Színezőrendszerek2 8 
Alapozók és festékalapok 

a. átlátszatlan 
b. különleges tömítő/szigetelő vagy 

beeresztő/kötő tulajdonsággal 
c. különleges tapadási jellemzőkkel 

 
  8 

6 
 

6 
Sűrű dekorbevonatok termékenként 1 m2/kg 
Elasztomer kültéri festékek 4 

Megjegyzések: 
1Kiadósság 98 %-os fedőképesség mellett. 
2Csak az alapfestéket kell megvizsgálni. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő az alábbi vagy azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával vizsgálati jelentést nyújt be: 

• ISO 6504/1 Festékek és lakkok. A fedőképesség meghatározása. 1. rész: a Kubelka-Munk-módszer a fehér és világos színű festékek esetében; 
• ISO 6504/3 3. rész: A világos színű festékek kontrasztarányának (fedőképesség) megállapítása meghatározott kiadósság mellett; 
• NF T 30 073 a kifejezetten háromdimenziós dekorációs hatásra szánt vagy nagyon sűrűn felhordott festékek esetében. 

A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
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 2.2. Nedves dörzsállóság (csak beltéri festékek esetében) 

(Olyan alkalmazás esetében, amikor előírás a tisztíthatóság és a dörzsállás) 
(Ez a követelmény nem vonatkozik az átlátszó és félig átlátszó bevonatokra.) 
 
Az ajánlatban kért nedves dörzsállóságú falfestékeknek az 1. vagy 2. nedves 
dörzsállósági osztályba kell tartozniuk az EN 13300 és az EN ISO 11998 
vagy azokkal egyenértékű szabványok szerint. E követelmény alól 
mentesülnek azok a beltéri matt fal- és mennyezeti festékek, amelyek 
fehérpigment-tartalma 1 m2-nyi szárazfilmre vonatkozóan legfeljebb 25 g. Ez 
a követelmény csak a színezőalapokra (alapfestékekre) vonatkozik. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő vizsgálati jelentést nyújt be az EN ISO 11998 szabványban 
szereplő módszer (Tisztíthatósági és dörzsállósági vizsgálat) vagy azzal 
egyenértékű módszer alkalmazásával az EN 13300 szabvány szerint. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 
Alapkövetelményre vonatkozóan nincs javaslat, ha azonban a beszerzés 
tárgyát képező festék intenzíven tisztított felületeken kerül felhasználásra, a 
közbeszerzőknek ajánlott az átfogó követelményt használniuk. 
 



 

21 

 

2.3. Időjárás-állóság (csak kültéri festékek esetében) 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
A fal-, fa- és fémfestékeknek ellenállóknak kell lenniük az időjárás által okozott károsodások 8. táblázatban szereplő lehetséges fajtáival szemben. 
A falfestékek esetében 1000, a fa- és fémfestékek esetében 500 órán át mesterséges vizsgálati körülményeket kell teremteni. 
Az időjárás-állóságot az ajánlott vizsgálati módszereknek vagy az azokkal egyenértékű módszereknek megfelelően kell megvizsgálni az időjárásra vonatkozó 
mesterséges körülmények között. A fémfestékek korrózióállóságát a hólyagosodás tekintetében is meg kell vizsgálni. 
A vizsgálatokat a színezőalapokon kell elvégezni. 
 
8. táblázat Az időjárás-állóság vizsgálata 

Az időjárás által 
okozott károsodás 

Teljesítményre vonatkozó 
követelmény 

Ajánlott 
vizsgálat 

A fényesség 
csökkenése1 

Az eredeti érték 30 %-a vagy 
annál kisebb érték. 

ISO 2813 

Krétásodás 1,5 vagy afölött (0,5 vagy 1,0). EN ISO 4628-6 

Lepattogzás 

A lepattogzás sűrűsége 2 vagy 
annál kevesebb, a lepattogzott 
darabok mérete 2 vagy annál 
kisebb. 

ISO 4628-5 

Repedés 

A repedések mennyisége 2 
vagy annál kevesebb, a 
repedések mérete 3 vagy annál 
kisebb. 

ISO 4628-4 

Hólyagosodás 

A hólyagosodás sűrűsége 3 
vagy annál kevesebb, a 
hólyagok mérete 3 vagy annál 
kisebb. 

ISO 4628-2 

Korrózió2 
A rozsdásodás mértéke Ri2 
vagy annál jobb. 

ISO 4628-3  

1A félfényes és matt fedőfestékekre nem vonatkozik (a részletekért lásd az 1. mellékletet). 
2Rozsdagátló festékek esetében. 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a festék teljesítményéról szóló vizsgálati eredményeket a 8. táblázatban felsorolt követelményeknek megfelelően. 
A fémfestékek korróziójának kivételével az időjárásra vonatkozó mesterséges körülményeknek az ISO 11507 szabványban ismertetett körülményeket kell 
tükrözniük vagy (kültéri fabevonatok esetében) a ciklikus UV(A) sugárzásnak és permetezésnek való expozícióval az EN 927-6 vagy azzal egyenértékű 
szabvány szerinti QUV gyorsított időjárás-modellező eljárás is alkalmazható. 
A korrózió esetében az EN ISO 12944-2 szabványban szereplő megfelelő légköri korróziós kategóriák és az EN ISO 12944-6 vagy azzal egyenértékű 
szabványban meghatározott kísérő eljárások alkalmazandók. Az acélfelületeken alkalmazandó rozsdagátló festékeket 240 órás sószórás után kell megvizsgálni 
az ISO 9227 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével rendelkező festékek és lakkok a fenti követelmények esetében megfelelőnek minősülnek. 
 
2.4. A film gombaállósága és algarezisztenciája (csak kültéri festékek esetében) 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
(Olyan alkalmazás esetében, amikor a filmnek gombaállónak és algarezisztensnek kell lennie) 
 
A külső falak és fa esetében használt, gombaálló és/vagy algarezisztens tulajdonságokkal rendelkező alapfestékeknek meg kell felelniük a 9. táblázatban 
szereplő követelményeknek.  
 
9. táblázat A gombaállóságra és algarezisztenciára vonatkozó követelmények 

Alkalmazás Gombaállóság Algarezisztencia 
Falak  1. vagy annál 

alacsonyabb osztály  
0 pont 

Fa 1. vagy annál 
alacsonyabb osztály 

0 pont 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelést igazoló vizsgálati jelentést az EN 15457 és/vagy EN 15458 vagy azzal egyenértékű szabványban meghatározott 
vizsgálati módszereknek megfelelően. A kapszulázott szárazfilm-biocidokat tartalmazó bevonatok esetében módosított kondicionáló vizsgálati tervek is 
elfogadhatók. A gyártók az EN 15457 és/vagy EN 15458 szabvány szerinti vizsgálati eredmények mellett rendelkezésre bocsátják a kondicionálást érintő 
változásokkal kapcsolatos információkat. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
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2.5. A padlófestékek dörzsállósága 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
A padlóbevonatok és padlófestékek dörzsállósága 1000 g terheléssel és CS10 kerékkel végzett 1000 vizsgálati ciklus után nem haladhatja meg a 70 mg 
tömegveszteséget az EN ISO 7784-2 szabvány szerint.  
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az EN ISO 7784-2 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint elvégzett vizsgálatok eredményét. 
A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
 
2.6. Csomagolás 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
A festéket (legalább) X liter űrtartalmú tárolóedényekben kell szállítani (erről a közigazgatási szerv dönt a csomagolóanyag mennyiségének csökkentése 
érdekében). 
 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
 1. SVOC-tartalom 

 
Pontot kapnak azok a festéktermékek, amelyek SVOC-tartalma nem haladja 
meg a 10. táblázatban meghatározott határértékeket. 
 
A SVOC-tartalmat az olyan, használatra kész termék vonatkozásában kell 
meghatározni, amely az alkalmazást megelőzően már minden ajánlott 
adalékot tartalmaz, így a színezékeket és/vagy hígítókat is. 
 
10. táblázat A SVOC-tartalomra vonatkozó határértékek 

Termékleírás (a 2004/42/EK irányelvben 
meghatározott alkategóriák szerint) 

SVOC-
hatá
rért
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ékek  
(g/l vízzel 

együtt) 
a) belső matt falak és mennyezetek (60 fokból 

mért fényesség < 25)  
301/402 

b) belső fényes falak és mennyezetek (60 fokból 
mért fényesség > 25)  

301/402 

c) ásványi anyagból készült külső falak  40 
d) beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, 

fémre  
501/602 

e) beltéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat  

30 

e) kültéri díszítőlakkok és fapácok, ideértve az 
átlátszatlan fapácokat 

60 

f) beltéri/kültéri vékonylazúrok  301/402 
g) alapozók  301/402 
h) kötő alapozók  301/402 
i) egykomponensű speciális bevonatok  501/602 
j) meghatározott végfelhasználásra (például 

padlóra) szánt kétkomponensű (reaktív) 
bevonatok  

501/602 

dekorációs ún. effektbevonatok  501/602 
rozsdagátló festékek 60 

Megjegyzések: 
1 Beltéri fehér festékek és lakkok 
2 Beltéri színezett festékek/kültéri festékek és lakkok 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az alábbiak egyikét: 

a) a SVOC-tartalomra vonatkozó számítások, lehetőség szerint biztonsági 
adatlapokkal alátámasztva; vagy 
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b) az ISO 11890-2 szabvány szerint elvégzett vizsgálati jelentés. Továbbá 
a 3. mellékletben szereplő vizsgálati módosítások használandók. 

A 2014/312/EU bizottsági határozat értelmében uniós ökocímkével 
rendelkező festékek és lakkok megfelelőnek minősülnek. 
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2. A beltéri levegő minősége: Beltéri festékek 
 
Pontot kapnak azok a termékek, amelyek (TVOC- és/vagy 
formaldehidkibocsátása) nem haladja meg a 11. táblázatban szereplő 
határértékeket. 
 
11. táblázat A beltéri festékek levegőbe történő kibocsátási határértékei 

Kibocsátás forrása 
Kibocsátási határérték 
(μg/m³) 

3 nap 28 nap 
TVOC1 10 000 2 000 
Formaldehid – 120 

1Összes illékony szerves vegyület 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az EN 16402 vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint elvégzett analitikai vizsgálaton alapuló vizsgálati jelentéseket. 

2. A beltéri levegő minősége: Beltéri festékek 
 
Pontot kapnak azok a termékek, amelyek (TVOC- és/vagy 
formaldehidkibocsátása) nem haladja meg a 12. táblázatban szereplő 
határértékeket. 
 
12. táblázat A beltéri festékek levegőbe történő kibocsátási határértékei 

Kibocsátás forrása 
Kibocsátási határérték 

(μg/m³) 
3 nap 28 nap 

TVOC1 10 000 1 500 
Formaldehid – 60 

1Összes illékony szerves vegyület 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az EN 16402 vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint elvégzett analitikai vizsgálaton alapuló vizsgálati jelentéseket. 
 

 
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

1. Műszaki tanácsadás és helyszíni ellenőrzések 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő műszaki tanácsokkal és helyszíni munkavégzési instrukciókkal látja el az ajánlatkérő szervet vagy a vállalkozóit. Ez a következőket foglalja 
magában: 
 

• a felületek előkészítésére vonatkozó módszertani ismertető és iránymutatás; 
• a festékek előkészítésére vonatkozó módszertani ismertető és iránymutatás, beleértve az 1 m2-en történő alkalmazásra vonatkozó becsléseket; 
• a termék tárolására és alkalmazására vonatkozó optimális körülmények; 
• kockázatcsökkentő intézkedések a környezetszennyezés minimalizálása érdekében; 
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• a felhasználatlan festék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsadás. 
 
Kérésre továbbá műszaki tanácsadást kell biztosítani az ajánlatkérő szerv helyszíni képviselőinek vagy vállalkozóinak (az ajánlatkérő szerv által az 
ajánlattételi szakaszban meghatározandó számú és hatályú) helyszíni látogatásai vagy (az ajánlatkérő szerv által meghatározott nyelven működtetett) műszaki 
forróvonal formájában. 
 
Az ajánlattevő benyújtja a felsorolt információkat tartalmazó dokumentációt. A festék alkalmazóinak írásos visszajelzései megerősítik a műszaki tanácsadás 
és a helyszíni támogatás megfelelő biztosítását. 
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3.2 Festési beruházásra irányuló szerződések 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Festési beruházások, amelyek maximalizálják a festék élettartamát, illetve minimalizálják a kapcsolódó környezeti hatásokat 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 
1. Az ajánlattevő kompetenciái 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő bizonyítja szakmai kompetenciáit az alábbi területeken a szerződés jellegének megfelelően (a szerződés szempontjából való relevancia 
alapján): 
 

• a festék hatékony helyszíni alkalmazására vonatkozó módszertani ismertető, beleértve a becslések elkészítését és a felszerelés használatát; 
• az alkalmazást megelőzően a felületek előkészítésére és a festékek összetételére vonatkozó módszertani ismertető.  Adott esetben ez magában 

foglalja a meglévő filmek és bevonatok eltávolítására, illetve az alkalmazásuk során az új festékek és lakkok kezelésére vonatkozó biztonsági 
eljárásokat; 

• környezeti szempontból hatékonyabb termékek használata, beleértve a csökkentett VOC-tartalmú termékeket; 
• tartós, szigorú előírásoknak megfelelő bevonatok alkalmazása a vonatkozó EN szabványok vagy azokkal egyenértékű szabványok vonatkozásában; 
• szakpolitikák és támogató irányítási rendszerek a hulladék festék minimalizálása, a felhasználatlan festék újrafelhasználásának vagy 

újrahasznosításának maximalizálása, a biztonságos ártalmatlanításuk és az egyéb olyan vegyi anyagok biztonságos ártalmatlanítása érdekében, mint a 
festékeltávolító anyagok. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő bizonyítékot nyújt be az előző 5 olyan év kapcsolódó szerződéseire vonatkozó információk és hivatkozások formájában, amelyben sor került a 
fentiek elvégzésére. 
 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
1. Az uniós zöld közbeszerzési követelményeknek megfelelő festékek használata 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
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A festési beruházásra irányuló szerződéseket olyan festéktermékek használatával kell teljesíteni, amelyek megfelelnek az uniós zöld közbeszerzési 
követelmények 4.1. „Festékek és lakkok” című szakaszában szereplő alapkövetelményekre vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott uniós zöld 
közbeszerzési követelményeknek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő dokumentumokkal támasztja alá, hogy a használandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 
 
2. A hulladék és felhasználatlan festék kezelése 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő hulladékgazdálkodási tervet nyújt be a felületek előkészítése és az alkalmazás során megmaradt festékekre vonatkozóan. A terv a következőket 
tartalmazza: 

• ahol festék vagy útburkolati jelek eltávolítására van szükség, a felületről eltávolított festék potenciális veszélyesanyag-tartalmának értékelése, és 
azonosított kockázat esetén a kockázat biztonságos kezeléssel és ártalmatlanítással történő csökkentésére vonatkozó módszertani ismertető; 

• a festőberendezések tisztítására, valamint a hulladék és felhasználatlan festék veszélyes hulladékként való biztonságos ártalmatlanítás céljából történő 
tárolására vonatkozó helyszíni gyakorlatok módszertani ismertetője; 

• a hulladék és felhasználatlan festék minimalizálására irányuló intézkedések. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a dokumentált hulladékgazdálkodási tervet, amely tartalmazza a festék biztonságos eltávolítására, a berendezések tisztítására, a 
hulladék és felhasználatlan festék kezelésére és ártalmatlanítására, valamint a hulladék és felhasználatlan festék minimalizálására szolgáló intézkedésekre 
vonatkozó módszertani ismertetőt. 
 
Ezt követően a hulladék festék ellenőrzésére egy szerződés teljesítésére vonatkozó kikötés révén kerül sor. 
 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
 1. Teljesítményalapú, festésre irányuló szerződések 

(Hosszú távú, teljesítményalapú, festésre és karbantartásra vonatkozó 
szerződésekre irányuló ajánlati felhívások esetében) 
 
Pontok ítélendők oda a felhasznált festék becsült mennyiségének megfelelően 
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úgy, hogy a festett felület minősége a szerződés időtartama alatt változatlan 
marad. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az arra vonatkozó dokumentumot, hogy a becslések 
szerint mekkora mennyiségű festékre lesz szükség a szerződés tárgyát képező 
program során, beleértve az arra vonatkozó feltételezéseket, hogy hányszor 
lesz szükség újrafestésre a szerződés időtartama alatt. 
 

 2. A hulladék és felhasználatlan festék újrafelhasználása és/vagy 
újrahasznosítása 
 

Pontot ér a hulladék és felhasználatlan festék újrafelhasználására vagy 
újrahasznosítására irányuló kötelezettségvállalás. Az ajánlattevő kezelési 
tervet nyújt be, feltüntetve az arra vonatkozó intézkedéseket, hogy a 
munkálatokból származó hulladék és felhasználatlan festék(et): 

• a vállalkozó újrafelhasználja; és/vagy 

• külsőleg újrafelhasználásra kerül; és/vagy 

• újrahasznosításra kerül. 

Az újrafelhasználási vagy újrahasznosítási útvonalak közé tartozhatnak az 
újrafelhasználási projektek vagy az alapfestékként hulladék vagy 
felhasználatlan festéket használó új festékek gyártása. A hulladék és 
felhasználatlan festék nyomon követése céljából ellenőrzési rendszer kerül 
alkalmazásra. 

 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő dokumentált kezelési tervet nyújt be, amely tartalmazza az 
annak biztosítására szolgáló intézkedések leírását, hogy a vállalkozó és/vagy 
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más külső fél újrafelhasználja és/vagy újrahasznosítja a hulladék és 
felhasználatlan festéket. 
 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
1. A festékkezelés irányítása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
A vállalkozó rendelkezésre bocsátja az alábbiakra vonatkozó nyilvántartását (teljesítményalapú szerződések esetében): 

• a megvásárolt festék mennyisége; 
• a szerződés teljesítéséhez felhasznált festék tényleges mennyisége. 

 
A vállalkozó ezen kívül rendelkezésre bocsátja a hulladék és felhasználatlan festékre vonatkozó nyilvántartását, feltüntetve annak nyomon követést, hogy a 
festék(et) 

• a vállalkozó újrafelhasználta; 
• külsőleg újrafelhasználásra került; 
• újrahasznosításra került; 
• biztonságos ártalmatlanítása megtörtént. 

 
Amennyiben valamely felületről el kellett távolítani a régi festékréteget, a vállalkozó az arra vonatkozó nyilvántartását is rendelkezésre bocsátja, hogy az 
ilyen festék 

• biztonságos kezelése megtörtént; 
• veszélyes hulladékként biztonságosan ártalmatlanításra került. 
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3.3 Útburkolati jelek 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Útburkolati jelek beszerzése kisebb környezeti hatással 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

1. Az útburkolati jelek összetétele 

 
1.1. VOC-tartalom 
 
i) A maximális VOC-tartalom nem haladhatja meg a 150 g/l értéket. A VOC-
tartalmat az olyan, használatra kész termékre vonatkozóan kell meghatározni, 
amely az alkalmazást megelőzően már minden ajánlott adalékot tartalmaz. A 
szmog keletkezéséhez elhanyagolható mértékben hozzájáruló oldószerek 
(amelyek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza) figyelmen kívül hagyhatók a 
VOC kiszámítása során. 
Kivételes esetben, amikor a beszerző úgy határoz, hogy az útburkolati jeleket 
olyan időjárási viszonyok között kell felvinni, amikor nem használhatók 
alacsony VOC-tartalmú útburkolati jelek (a relatív páratartalom > 80 %, a 
levegő hőmérséklete < 5 ˚C vagy 
> 40 ˚C), a teljes VOC-tartalom legfeljebb 395 g/l lehet. 
 
ii) Az alábbi vegyületek nem használhatók: 

− klórozott oldószerek, például metilén-klorid vagy klóralkánok;  
− aromás oldószerek, például benzol, etil-benzol, toluol vagy xilol;  
− etilénalapú glikol-éterek vagy azok acetátjai. 

 
Ellenőrzés: 

1.1. VOC-tartalom 
 
i) A maximális VOC-tartalom nem haladhatja meg a 100 g/l értéket.  
 
ii) Az alábbi vegyületek nem használhatók: 

− klórozott oldószerek, például metilén-klorid vagy klóralkánok; 
− aromás oldószerek, például benzol, etil-benzol, toluol vagy xilol; 
− etilénalapú glikol-éterek vagy azok acetátjai. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az összetevők és nyersanyagok alapján elvégzett 
számítások eredményét vagy az ISO EN 11890-2, (reaktív hígító jelenléte 
esetében) az ASTMD 2369 vagy azzal egyenértékű szabványoknak 
megfelelő, a szükséges számításokkal alátámasztott vizsgálati jelentést. 
Továbbá be kell nyújtania egy nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a 
kifejezetten tiltott oldószerek nem használatosak. 
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Az ajánlattevő benyújtja az összetevők és nyersanyagok alapján elvégzett 
számítások eredményét vagy az ISO EN 11890-2, (reaktív hígító jelenléte 
esetében) az ASTMD 2369 vagy azzal egyenértékű szabványoknak 
megfelelő, a szükséges számításokkal alátámasztott vizsgálati jelentést. 
Továbbá be kell nyújtania egy nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a 
kifejezetten tiltott oldószerek nem használatosak. 
 

1.2. A termék veszélyességi címkézése 
 
A késztermék az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) értelmében vett 
besorolása alapján nem lehet akut toxicitású, célszervi toxicitású, rákkeltő, 
mutagén, reprodukciót károsító vagy környezetre veszélyes a 13. táblázatnak 
megfelelően. 
 
13. táblázat A késztermék besorolása 

Akut toxicitás Akut tox. 1 
Akut tox. 2 
Akut tox. 3 

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció  
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció  

STOT ism. 1 vagy 2 
STOT egy. 1, 2 vagy 3 

Rákkeltő hatás  Rákk. 1A 
Rákk. 1B 
Rákk. 2 

Csírasejt-mutagenitás  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Reprodukciós toxicitás  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1 
Vízi, krónikus 1 vagy 

1.2. A termék veszélyességi címkézése 
 
A késztermék az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) értelmében vett 
besorolása alapján nem lehet akut toxicitású, célszervi toxicitású, rákkeltő, 
mutagén, reprodukciót károsító vagy környezetre veszélyes a 14. táblázatnak 
megfelelően. 
 
14. táblázat A késztermék besorolása 

Akut toxicitás Akut tox. 1 
Akut tox. 2 
Akut tox. 3 

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció  
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció  

STOT ism. 1 vagy 2 
STOT egy. 1, 2 vagy 3 

Rákkeltő hatás  Rákk. 1A 
Rákk. 1B 
Rákk. 2 

Csírasejt-mutagenitás  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Reprodukciós toxicitás  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1 
Vízi, krónikus 1 vagy 
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2 
 
 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja, hogy a 
beszerzendő termékekre nem jellemzők a felsorolt veszélyek. 
A keverékek besorolására vonatkozó dokumentációt az 1272/2008/EK 
rendeletben (CLP-rendelet) és/vagy a biztonsági adatlapokon feltüntetett 
szabályoknak megfelelően kell benyújtani. 
 

2 
Vízi, krónikus 3 

 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja, hogy a 
beszerzendő termékekre nem jellemzők a felsorolt veszélyek. 
A keverékek besorolására vonatkozó dokumentációt az 1272/2008/EK 
rendeletben (CLP-rendelet) és/vagy a biztonsági adatlapokon feltüntetett 
szabályoknak megfelelően kell benyújtani. 
 

1.3. Veszélyes összetevők 
 
A terméknek meg kell felelnie a 15. táblázatban szereplő korlátozásoknak, 
amelyek értelmében az egyes anyagok esetében adott jellemzők vagy 
korlátozott koncentráció írható elő. 
  
15. táblázat Az útburkolati jelek veszélyes összetevőire vonatkozó 
követelmények 

Összetevő 

Korlátozás 
vagy a 
koncentráció 
felső 
határértéke 

Szárazfilmekhez használt tartósítószerek A 
tartósítószerek 
nem lehetnek 

1.3. Veszélyes összetevők 
 
A terméknek meg kell felelnie a 16. táblázatban szereplő korlátozásoknak, 
amelyek értelmében az egyes anyagok esetében adott jellemzők vagy 
korlátozott koncentráció írható elő. 
 
16. táblázat Az útburkolati jelek veszélyes összetevőire vonatkozó 
követelmények 

Összetevő 
Korlátozás vagy a 
koncentráció felső 
határértéke 

Szárazfilmekhez használt tartósítószerek A tartósítószerek nem 
lehetnek 
bioakkumulatívok1.  

Ftalátok: 
a ftalátok6, amelyek különös aggodalomra 

0,1 %(m/m) 
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bioakkumulatív
ok1.  

Ftalátok: 
a ftalátok4, amelyek különös aggodalomra okot adó 
anyagok, és szerepelnek a REACH-rendelet5 
jelöltlistáján, nem lehetnek jelen semmilyen festék- 
vagy lakk-készítményben vagy azok összetevőiben. 
 

0,1 %(m/m) 

Fémek: 
Kadmium, ólom, króm(VI), higany, arzén, szelén. 

0,01 %(m/m) 
adott esetben 
fémenként vagy 
fémkomplexenk
ént/sónként 

1 Egy összetevő akkor bioakkumulatív, ha a log Kow értéke ≤ 3,2 vagy a biokoncentrációs 
tényezője (BCF) ≤ 100. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja a 
követelménynek való megfelelést: 

• adalékanyagok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai; 
• továbbá adalékanyagok esetében: kizárólag annak megerősítésére, 

hogy az adalékanyagok nem bioakkumulatívok, a biztonsági adatlap 
helyett az OECD 305 vizsgálati iránymutatás alapján készült 

okot adó anyagok, és szerepelnek a 
REACH-rendelet jelöltlistáján 7, nem 
lehetnek jelen semmilyen festék- vagy 
lakk-készítményben vagy azok 
összetevőiben. 
 
Fémek: 
Kadmium, ólom, króm(VI), higany, arzén, 
szelén. 

0,01 %(m/m)   
adott esetben fémenként 
vagy 
fémkomplexenként/sónkén
t 

1 Egy összetevő akkor bioakkumulatív, ha a log Kow értéke ≤ 3,2 vagy a biokoncentrációs 
tényezője (BCF) ≤ 100. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a megfelelő dokumentációt, amely igazolja a 
követelménynek való megfelelést: 

• adalékanyagok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai; 
• továbbá adalékanyagok esetében: kizárólag annak megerősítésére, 

hogy az adalékanyagok nem bioakkumulatívok, a biztonsági adatlap 
helyett az OECD 305 vizsgálati iránymutatás alapján készült 
vizsgálati jelentés is használható; 

• ftalátok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai és/vagy a REACH-

                                                      
4 E követelménynek való megfelelés érdekében az ajánlattevők és/vagy azok beszállítói kötelesek ellenőrizni a REACH jelöltlistáját a ftalátok vonatkozásában. A ftalátok 
könnyen felismerhetők lehetnek összetevőként, mert általában lágyítószerként használatosak, de a jelöltlistán szereplő ftalátok közül nem mindegyik ismerhető fel könnyen. 
Ezért hasznos lehet, ha az ajánlattevők ismerik a ftalátok kémiai fogalommeghatározását. Ennek alkalmazásában a ftalátok „olyan vegyületek csoportja, amelyek ftálsav-
észtereken (1,2-benzol-dikarbonsav) alapulnak”.  
5 ECHA, A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési célú jelöltlistája, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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vizsgálati jelentés is használható; 
• ftalátok esetében: a keverék biztonsági adatlapjai és/vagy a REACH-

rendelet 33. cikke (1) bekezdésének6 megfelelő nyilatkozat a 
beszerzendő termékek vonatkozásában.  

• fémek esetében: az ISO 3856 sorozaton vagy azzal egyenértékű 
szabványon alapuló vizsgálati jelentés. 

rendelet 33. cikke (1) bekezdésének10 megfelelő nyilatkozat a 
beszerzendő termékek vonatkozásában;  

• fémek esetében: az ISO 3856 sorozaton vagy azzal egyenértékű 
szabványon alapuló vizsgálati jelentés. 

 

2. Az üveggyöngyök veszélyes összetevői 
 
A felhasznált üveggyöngyök nem tartalmazhatnak arzént, antimont és ólmot 
200 ppm egyéni koncentrációt meghaladó mértékben. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az üveggyöngyökben jelen lévő meghatározott 
anyagok koncentrációját igazoló vizsgálati jelentést az EN 1423 vagy azzal 
egyenértékű szabványnak megfelelően. 

2. Az üveggyöngyök veszélyes összetevői 
 
A felhasznált üveggyöngyök nem tartalmazhatnak arzént, antimont és ólmot 
150 ppm egyéni koncentrációt meghaladó mértékben. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az üveggyöngyökben jelen lévő meghatározott 
anyagok koncentrációját igazoló vizsgálati jelentést az EN 1423 vagy azzal 
egyenértékű szabványnak megfelelően. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési célú jelöltlistája, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Magyarázó megjegyzés: A REACH-rendelet 33. cikkének (1) bekezdése nem utal keverékekre (például a festékekre és az útburkolati jelek legtöbb összetevőjére), csak 
árucikkekre. Az útburkolati jelekben található olyan árucikkek, amelyek nem keverékek, a szerkezeti műanyag rendszerek és előformázott útjelölő termékek, például 
szalagok, és előformázott, hidegen vagy melegen felvitt útjelölő termékek. Ebben az esetben a REACH-rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó. E bekezdés 
értelmében az árucikk szállítója (ide tartoznak az árucikket értékesítő üzletek, valamint az árucikk előállítói vagy importőrei) az átvevő felet (ebben az esetben a beszerzőt) az 
árucikk biztonságos felhasználását lehetővé tevő információval látja el. Az átvevő fél (ebben az esetben a beszerző) tudomására kell hozni legalább az árucikkben található, a 
jelöltlistán szereplő anyagok nevét, amennyiben azok koncentrációja meghaladja az árucikk tömegének 0,1 %-át.  
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3. Az útburkolati jelek rendszerének minősége és tartóssága 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő igazolja, hogy az útburkolati jelek továbbra is megfelelnek a minimális teljesítési követelményeknek (éjszaki láthatóság, nappali láthatóság, 
csúszásellenállás, erózió) meghatározott számú, kerékkel végzett vizsgálatot1 követően, a beszerző által az ajánlati felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően. 
 
1 Indikatív jelleggel észszerű teljesítménynek tekinthető 500 000, kerékkel végzett vizsgálat az EN 1824 és az EN 13197 szabványnak megfelelően. Ha nagyobb teljesítményre van szükség, több, 
kerékkel végzett vizsgálatot kell előírni. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a vizsgálati jelentést vagy a nemzeti vizsgáló szerv jóváhagyását, amely igazolja, hogy az útburkolati jelek rendszere megfelel a 
szerződésben meghatározott követelményeknek az EN 1824, az EN 13197 vagy az azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Az összehasonlíthatóság 
érdekében az ajánlatkérő szerv az ajánlati felhívásban meghatározza a valamennyi ajánlattevő által használandó vizsgálati módszert. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
1. Az útburkolati jelek összetétele – Fehérpigment-tartalom (titán-
dioxid) 
(Olyan ajánlati felhívások esetében, amelyeknél meghatározott minőségi és 
tartóssági követelmények kerülnek meghatározásra) 
 
Pontot kap az az ajánlattevő, akinek a termékének fehérpigment-tartalma nem 
haladja meg az alábbi határértékeket: 

− < 1 kg/m2-en használt rendszereknél: < 14 % TiO2; 
− > 1 kg/m2-en használt rendszereknél: < 10 % TiO2. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a termék összetételére vonatkozó dokumentációt a 
vizsgálati eredményekkel és az illetékes jóváhagyó szerv által kibocsátott 
megfelelőségi nyilatkozattal2 együtt, feltüntetve a fehérpigment-tartalmat. 
 

1. Az útburkolati jelek összetétele – Fehérpigment-tartalom (titán-
dioxid) 
(Olyan ajánlati felhívások esetében, amelyeknél meghatározott minőségi és 
tartóssági követelmények kerülnek meghatározásra) 
 
Pontot kap az az ajánlattevő, akinek a termékének fehérpigment-tartalma nem 
haladja meg az alábbi határértékeket: 

− < 1 kg/m2-en használt rendszereknél: < 10 % TiO2; 
− > 1 kg/m2-en használt rendszereknél: < 8 % TiO2. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a termék összetételére vonatkozó dokumentációt a 
vizsgálati eredményekkel és az illetékes jóváhagyó szerv által kibocsátott 
megfelelőségi nyilatkozattal2 együtt, feltüntetve a fehérpigment-tartalmat. 
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2 A jóváhagyó szerv olyan hivatalos szerv, amely a termékek tanúsításával és előzetes 
jóváhagyásával foglalkozik adott működési követelményeknek megfelelően nemzeti, regionális 
és/vagy helyi szinten. 
 

2 A jóváhagyó szerv olyan hivatalos szerv, amely a termékek tanúsításával és előzetes 
jóváhagyásával foglalkozik adott működési követelményeknek megfelelően nemzeti, regionális 
és/vagy helyi szinten. 
 

 2. Üveggyöngyök – Újrahasznosítottüveg-tartalom 
 
(Üveggyöngyöt tartalmazó útburkolati jelek beszerzése esetén az éjszakai 
láthatóság és a fényvisszaverés ajánlati felhívásban meghatározott 
mértékének biztosítása céljából. Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha az 
ajánlatkérő szerv különleges tulajdonságokat, például magas fényvisszaverési 
követelményeket határoz meg.) 
 
A szerződés teljesítéséhez használt üveggyöngyök teljes mennyiségéhez 
viszonyított újrahasznosított (tömegben kifejezett) tartalom arányában X pont 
ítélhető oda. Az újrahasznosított tartalmat a felhasznált nyersanyagok átlagos 
anyagmérlege alapján kell kiszámítani (az ISO 14021 szabványban előírt 
módszernek megfelelően). 
 
17. táblázat Odaítélendő pontszámok az újrahasznosítottüveg-tartalom 
alapján 

Újrahasznosítottüveg-tartalom Pontszám 

75–100 % a pontok 100 %-a 

50–75 % a pontok 75 %-a 

25–50 % a pontok 50 %-a 

< 25 % 0 pont 

 
Az éjszaki láthatóság és a fényvisszaverés nedves/vizes körülmények között 
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meghatározott, az ajánlati felhívásban szereplő mértékét el kell érni. 
 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő az üveggyöngyök gyártójától (gyártóitól) származó, 
harmadik fél által ellenőrzött dokumentációt nyújt be, feltüntetve a 
szerződés teljesítéséhez használt üveggyöngyök teljes mennyiségéhez 
viszonyított újrahasznosított (tömegben kifejezett) tartalmat. A 
szerződés odaítélésekor vagy az ajánlatkérő szerv kérésére az 
ajánlattevő benyújtja a harmadik fél által ellenőrzött dokumentációt, 
amely ismerteti az említett újrahasznosított tartalom kiszámítását (az 
ISO 14021 szabványban előírt módszernek megfelelően), továbbá az 
említett számításokat alátámasztó adatok harmadik fél által ellenőrzött 
nyilvántartását, beleértve legalább (az EN 1423 vagy azzal 
egyenértékű1 szabvány szerint működő) tételellenőrzési és üzemi 
gyártás-ellenőrzési rendszer dokumentációját. 

1 Ide tartozhat az ISO 9001 szabvány vagy az újrahasznosított tartalom visszavezethetőségének 
ellenőrzésére szolgáló valamely nemzeti vagy nemzetközi rendszer. 
 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

1. Műszaki tanácsadás és helyszíni ellenőrzések 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
A vállalkozó műszaki tanáccsal és helyszíni munkavégzési instrukciókkal látja el az ajánlatkérő szervet vagy a vállalkozóit, beleértve az alábbiakat: 

• a felületek előkészítésére vonatkozó módszertani ismertető és iránymutatás; 
• a termékek előkészítésére vonatkozó módszertani ismertető és iránymutatás, beleértve az 1 m2-en történő alkalmazásra vonatkozó becsléseket; 
• a termék tárolására és alkalmazására vonatkozó optimális körülmények, beleértve a berendezések kiválasztásához és használatához nyújtott 
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támogatást; 
• kockázatcsökkentő intézkedések a környezetszennyezés minimalizálása érdekében; 
• a felhasználatlan termék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsadás. 

 
Kérésre továbbá műszaki tanácsadást kell biztosítani az ajánlatkérő szerv helyszíni képviselőinek vagy vállalkozóinak (az ajánlatkérő szerv által az 
ajánlattételi szakaszban meghatározandó számú és hatályú) helyszíni látogatásai vagy (az ajánlatkérő szerv által meghatározott nyelven működtetett) műszaki 
forróvonal formájában. 
 
Az ajánlattevő benyújtja a felsorolt információkat tartalmazó dokumentációt. Az útjelölő termék alkalmazóinak írásos visszajelzései megerősítik a műszaki 
tanácsadás és a helyszíni támogatás megfelelő biztosítását. 
 
 

3.4 Útjelölési beruházásra irányuló szerződések 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Beruházásra irányuló szerződések, amelyek maximalizálják az útburkolati jelek élettartamát, 
illetve minimalizálják a kapcsolódó környezeti hatásokat 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 
1. Az ajánlattevő kompetenciái 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő bizonyítja szakmai kompetenciáit az alábbi területeken a szerződés jellegének megfelelően: 

• az útburkolati jelek hatékony helyszíni alkalmazására vonatkozó módszertani ismertető, beleértve a becslések elkészítését és a felszerelés 
használatát; 

• a felületek előkészítésére vonatkozó módszertani ismertetők (adott esetben beleértve az esetlegesen ólompigmenttel készült, veszélyesnek minősített 
útburkolati jelek eltávolítására szolgáló biztonsági eljárásokat, illetve az útburkolati jelek nagy nyomáson történő eltávolítását);  

• az útburkolati jelek összetételére és az alkalmazás során való kezelésükre vonatkozó módszertani ismertetők; 
• környezeti szempontból hatékonyabb termékek használata, beleértve a csökkentett VOC-tartalmú termékeket; 
• tartós, szigorú előírásoknak megfelelő bevonatok alkalmazása a vonatkozó EN szabványok vagy azokkal egyenértékű szabványok vonatkozásában; 
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• szakpolitikák és támogató irányítási rendszerek az útburkolati jelek hulladékainak minimalizálása, a hulladék és felhasználatlan útburkolati jelek 
újrafelhasználásának vagy újrahasznosításának maximalizálása, a biztonságos ártalmatlanításuk és az egyéb olyan vegyi anyagok biztonságos 
ártalmatlanítása érdekében, mint az útburkolati jeleket eltávolító szerek. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő bizonyítékot nyújt be az előző 5 olyan év kapcsolódó szerződéseire vonatkozó információk és hivatkozások formájában, amelyben sor került a 
fentiek elvégzésére. 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
1. Az uniós zöld közbeszerzési követelményeknek megfelelő útburkolati jelek használata 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Minden beruházásra irányuló szerződést olyan útjelölő termékek használatával kell teljesíteni, amelyek megfelelnek az uniós zöld közbeszerzési 
követelmények 4.3. „Útburkolati jelek” című szakaszában szereplő alapkövetelményekre vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott uniós zöld 
közbeszerzési követelményeknek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő dokumentumokkal támasztja alá, hogy a termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 
2. A hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagok kezelése 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
Az ajánlattevő hulladékgazdálkodási tervet nyújt be a felületek előkészítése és az alkalmazás során megmaradt útjelölő anyagokra vonatkozóan. A terv a 
következőket tartalmazza: 

• a jelölések eltávolítása esetében a felületről eltávolítandó útjelölő anyagok potenciális veszélyesanyag-tartalmának értékelése, és azonosított kockázat 
esetén a kockázat biztonságos kezeléssel és ártalmatlanítással történő csökkentésére vonatkozó módszertani ismertető; 

• a berendezések tisztítására, illetve a hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagok veszélyes hulladékként való biztonságos ártalmatlanítás céljából 
történő tárolására vonatkozó helyszíni gyakorlatok módszertani ismertetője; 

• a hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagok minimalizálására szolgáló intézkedések. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja a dokumentált hulladékgazdálkodási tervet, amely tartalmazza a jelölések biztonságos eltávolítására, a berendezések tisztítására, a 
hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagok kezelésére és ártalmatlanítására, valamint a hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagok minimalizálására 
szolgáló intézkedésekre vonatkozó módszertani ismertetőt. 
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A hulladék útjelölő anyagok nyomon követését a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötésként kell kezelni. 
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

 1. Teljesítményalapú szerződések 
(Hosszú távú, teljesítményalapú, útburkolati jelekre és karbantartásra 
vonatkozó szerződésekre irányuló ajánlati felhívások esetében) 
 
Pontok ítélendők oda a felhasznált útjelölő anyagok becsült mennyiségének 
megfelelően úgy, hogy az útburkolati jelek minősége a szerződés időtartama 
alatt változatlan marad. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő benyújtja az arra vonatkozó dokumentumot, hogy a becslések 
szerint mekkora mennyiségű útjelölő anyagra lesz szükség a szerződés 
tárgyát képező program során, beleértve az arra vonatkozó feltételezéseket, 
hogy hányszor lesz szükség a jelölés újbóli felvitelére a szerződés időtartama 
során. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
1. Az útburkolati jelek használatának és alkalmazásának irányítása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
 
A vállalkozó rendelkezésre bocsátja az alábbiakra vonatkozó nyilvántartását (teljesítményalapú szerződések esetében): 

• a beszerzés tárgyát képező útburkolati jelek mennyisége; 
• a szerződés teljesítéséhez felhasznált útjelölő anyagok tényleges mennyisége. 

 
A vállalkozó ezen kívül rendelkezésre bocsátja a hulladék és felhasználatlan útjelölő anyagokra vonatkozó nyilvántartását, feltüntetve annak nyomon 
követést, hogy az ilyen anyagok(at) 

• a vállalkozó újrafelhasználta; 
• külsőleg újrafelhasználásra kerültek; 
• újrahasznosításra kerültek; 
• biztonságos ártalmatlanítása megtörtént. 
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Amennyiben valamely felületről el kellett távolítani a régi útburkolati jeleket, a vállalkozó az arra vonatkozó nyilvántartását is rendelkezésre bocsátja, hogy 
az ilyen anyagok 

• biztonságos kezelése megtörtént; 
• veszélyes hulladékként biztonságosan ártalmatlanításra kerültek. 

 
4 ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-ELEMZÉS 
A zöld közbeszerzés követelményeinek meghatározása során az egyik legfontosabb feladat a környezeti szempontból legkedvezőbb termékek 
életciklusköltségének elemzése a piacon beszerezhető átlagos termékekéhez képest. A költségekkel kapcsolatos megfontolások (az életcikluson 
alapuló szemléletet követve) rendkívül fontosak a közszférában, mert hozzájárulnak a közkiadások indokolásához. A tagállamokat arra kell 
bátorítani, hogy hosszú távon megfelelő értéknek számító lehetőségeket válasszanak. 

Ahhoz, hogy a közbeszerzők kiválaszthassák a leginkább költséghatékony termékeket, ajánlott a termékek életciklusán és az 
életciklusköltségeken alapuló szemléletet követni. Az életciklusköltségek a termék teljes – a termék előállításától a termék ártalmatlanításáig 
tartó – (fizikai) életciklusát figyelembe veszik. Az életciklusköltségek értékelése során alkalmazott szemlélettől függően többé-kevésbé 
részletesen kiszámíthatók az egyes szakaszok költségei. Az életciklus használati szakasza fontos a közbeszerzők számára, mert ennek költsége 
fel fog merülni. A megvásárolandó termék előállítási költségét nem kell részletesen kiszámítani, mert a beszerzési hatóság számára a vonatkozó 
költségtényező be fog épülni a végtermék árába. 

Sok beszerzett tétel, például a számítógépek vagy nyomtatók működéséhez villamos energiára és fogyóeszközökre van szükség, és ezek költsége 
gyakran meghaladja a tétel kezdeti beszerzési költségét. A festékek és lakkok esetében az életciklusköltségek általában csak a festéskor 
merülnek fel. Az életciklusköltségek kiszámítása során a fő megfontolandó szempontok a következők: 

• beszerzési és szállítási költségek (például a festék vagy lakk szállításának literenkénti költsége); 

• a teljesítményre vonatkozó követelmények teljesítéséhez szükséges kiadósság (például egy adott felülethez szükséges 
festékmennyiség); 

• élettartam (a teljesítményre vonatkozó követelményeknek való további megfelelés érdekében szükséges újbóli festések között eltelt 
idő); 

• ártalmatlanítási költségek (a felhasználatlan festékek ártalmatlanítása). 
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Az elméletileg potenciálisan felmerülő, de figyelmen kívül hagyott költségek a következők: 

• kültéri festékek esetében az épület hőteljesítményének változása: 

o a színválasztás a hőteljesítményt befolyásoló legfontosabb tényező; 

• a festék felviteléhez szükséges munkavégzés időtartama és a berendezések költsége: 

o lehetetlen lenne e változó alapján észszerűen meghatározni a költségeket és különbséget tenni az egyes termékek között; 

• további ártalmatlanítási költségek a festett felület életciklusának végén: 

• a festett felületek ártalmatlanításának költségeit valószínűleg nem befolyásolja az alkalmazott festék; 

• beltéri festékek: a világosabbra festett helyiségeknek köszönhető energiamegtakarítás és ezáltal kevesebb mesterséges fény használata. 

A fent említett költségek olyan környezeti költségeket is tartalmaznak, amelyek vizsgálatára általában a „környezeti externáliák” keretében kerül 
sor, de a zöld közbeszerzési követelmények kidolgozását támogató jelentés vonatkozásában ezek nem minősültek fontosnak, így nem 
szerepelnek az elemzésben. Fontos kiemelni, hogy ebben az összefüggésben nyilvánvaló, hogy az összköltség értékelésekor nem elegendő 
kizárólag a festék literenkénti reklámozott költségét figyelembe venni. Az elvégzett vizsgálat megállapította, hogy valamennyi vizsgált tényező 
(beszerzési költségek, kiadósság, a bevonatok élettartama és a hulladék festék) nagy hatást gyakorol az életciklusköltségekre, kivéve a hulladék 
festék ártalmatlanításának költségeit. A hulladék festék költsége nagyrészt a további beszerzendő festékek miatt merült fel. Az elemzés szerint 
ezen kívül a beszerzési költségek nem vehetők figyelembe elszigetelten, és a teljesítmény akár kis javulása is fontosabb lehet, mint a drágább 
festékek beszerzésének többletköltségei. A költségszámítási modellekkel és a következtetésekkel a kísérő műszaki jelentés foglalkozik 
részletesebben. 
 
Azt is meg kell jegyezni, hogy bár az életciklusköltségek meghatározása során a beszerzés tárgyát képező festék vagy lakk minősége és költsége 
volt a legfontosabb tényező, az alkalmazás és a használati szakasz hatását is figyelembe kell venni. A felületek megfelelő tisztítása és 
előkezelése jelentősen növelheti a festett felületek élettartamát, és költséghatékony megoldás lehet. A képzett lakberendezőknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy a megfelelő felületeken elérjék a reklámozott kiadósságot, és hosszan tartó bevonatot hozzanak létre, miközben elképzelhető, 
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hogy a kevésbé képzett lakberendezők a szükségesnél több festéket használnak, és a munkájuk nem olyan tartós. A munkaerőköltségek 
megtakarítása ezért nem feltétlenül vezet az életciklusköltségek megtakarításához. 
 
A fent ismertetett általános megállapítások, amelyek bár a dekorfestékekre vonatkoznak, az útburkolati jelek esetében is érvényesek, és az 
életciklusköltségek elemzését illetően a tartósság és az újbóli festések/a festések felfrissítése között eltelt idő kap meghatározó szerepet. 
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Mellékletek 
 
1. melléklet A festékekre és/vagy az útburkolati jelekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos műszaki fogalommeghatározások 
 

(1) „Fehér és világos színű festék”: > 70 % tristimulus értékkel (Y) rendelkező festék. 

(2) „Magasfényű festék”: 60°-os beesési szög mellett ≥ 60 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék. 

(3) „Félfényes (vagy félmatt) festék”: 60°-os vagy 85°-os beesési szög mellett < 60 és ≥ 10 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék. 

(4) „Matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 10 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék. 

(5) „Teljesen matt festék”: 85°-os beesési szög mellett < 5 fényvisszaverési értékkel rendelkező festék. 

(6) „Átlátszó” és „félig átlátszó”: 120 µ nedvesfilmvastagság mellett < 98 %-os kontrasztaránnyal rendelkező film. 

(7) „Átlátszatlan”: 120 µ nedvesfilmvastagság mellett > 98 %-os kontrasztaránnyal rendelkező film.  

(8) „Illékony szerves vegyület (VOC)”: minden olyan szerves vegyület, amelynek kezdő forráspontja 101,3 kPa normál légköri nyomáson mérve – a 
2004/42/EK irányelv meghatározásának megfelelően – legfeljebb 250 °C, és amely egy kapilláris oszlopban az n-tetradekánig (C14H30) (beleértve 
azt is) eluálódik. 

(9) „Félig illékony szerves vegyület (SVOC)”: minden olyan szerves vegyület, amelynek kezdő forráspontja 101,3 kPa normál légköri nyomáson mérve 
250 °C-nál nagyobb, de 370 °C-nál kisebb, és amely egy kapilláris oszlopban az n-tetradekán (C14H30) és az n-dokozán (C22H46) által 
meghatározott retenciós tartományban (utóbbit beleértve, előbbit nem beleértve) eluálódik. 
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2. melléklet A formaldehid vizsgálata 
 
Követelmény Jelentési módszer 

A teljes formaldehidtartalom határértéke 
0,0010 %(m/m), kivéve, ha ettől való 
eltérés alkalmazandó (lásd a lenti sort).  

A Merckoquant-módszert kell alkalmazni. Nem meggyőző eredmények esetében nagy teljesítményű 
folyadékkromatográfia (HPLC) használandó a tartályon belüli koncentráció megerősítésére. 

A formaldehidre vonatkozóan magasabb, 
0,010 %(m/m)-os határérték 
alkalmazandó az alábbi esetekben: 
 

(i) formaldehidet leadó tartósítószereket 
kell használni tartályban forgalomba 
hozott készítményekhez használt 
tartósítószerként egy adott típusú 
festék vagy lakk védelme érdekében, 
és ahol a formaldehidet leadó anyag 
izotiazolinon tartósítószer 
helyettesítésére használatos;  
 

(ii) a polimerdiszperziók (kötőanyagok) a 
formaldehid maradékszintjén keresztül 
biztosítják a formaldehid leadását a 
tartályban forgalomba hozott 
készítményekhez használt 
tartósítószerek helyett.  

A tartály formaldehidkoncentrációjának meghatározása VdL-RL 03 módszerrel vagy nagy teljesítményű 
folyadékkromatográfiával (HPLC). 

Beltéri festékek és lakkok esetében: Az ISO 16000-3 szabvány szerinti elemzéssel1 történő meghatározás. A 
kibocsátás az első alkalmazás során nem haladhatja meg a 0,25 ppm értéket, az ettől számított 24 óra elteltével 
pedig kisebbnek kell lennie 0,05 ppm-nél.  

Az első alkalmazás akkor áll fenn, amikor a vizsgálati kamrában stabil a levegőkeverés. Az ajánlások szerint a 
stabil levegőkeverés 1 óra elteltével valósítható meg ventilátor segítségével. 

Az eredményeket minden esetben korrigálni, vagyis felezni kell, hogy tükrözzék a szellőztetési arányt (óránként 
1,0 légcsere).  Ez biztosítja, hogy az eredmények megfeleljenek a kamrákra vonatkozóan az EN 717-1 
szabványban előírt körülményeknek, amelyek a kibocsátási küszöbértékek alapját képezik. 

 

1Léteznek olyan egyenértékű szabványok, amelyek használhatók, különösen a CEN/TS 16516, amely az ISO 16000 sorozatot kívánja felváltani.
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3. melléklet A SVOC vizsgálati módszere során használt jelölők és a módszer változásai  
 

Iránymutatás a félig illékony szerves vegyületek (SVOC) meghatározásához az ISO 11890-2 (2013) szabvány alkalmazásával (kiterjesztve annak hatályát) 

Hatály: 

Ez az iránymutatás értelmezi az ISO 11890-2 szabvány előírásait, hogy lehetővé tegye a festékek SVOC-tartalmának számszerűsítésére irányuló vizsgálat 
elvégzését önmagában vagy az ISO 11890-2 szabvány szerinti VOC-vizsgálattal együtt, hogy értékelni lehessen az uniós ökocímkére vonatkozó 
követelményeknek való megfelelést. Ez az iránymutatás ezért az ISO 11890-2 szabvánnyal együtt értelmezendő, de elsőbbséget élvez a minták előkészítésére 
vonatkozó módosított módszer, berendezések és paraméterek. 

A minták előkészítése: 

A minta hígítására alkalmas szerves oldószert kell használni. Az oldószer tisztasága legalább 99 %(m/m).  Az ajánlott hígítószer a 100 %-os metanol. A minta 
szükség esetén 30 percen keresztül keverhető ultrahang használatával a homogén folyadék halmazállapot elérése céljából, vagy mechanikusan keverhető két 
órán keresztül, amit centrifugálás vagy szűrés követ PTFE-szűrő használatával a nagy, nem feloldódott részecskéket tartalmazó festékek esetében. 
Amennyiben 100 %-os metanolt használva nem érhető el a homogén folyadék halmazállapot, más megfelelő hígítószert, például acetonitrilt vagy 
tetrahidrofuránt kell használni.   

Megjegyzés: 

A használandó jelölő vegyület az n-tetradekán (n-C14) és az n-dokozán (n-C22). Elképzelhető, hogy szükség van az ezeket a vegyületeket acetonban tartalmazó jelölő oldat elkészítésére, mert az 
n-dokozán korlátozottan oldódik acetonitrilben. 

Felszerelés: 

Kapilláris oszlop:  

– Az előnyben részesített oszlop 5 % fenillel és 95 % dimetil-polisziloxánnal bevont olvasztott szilícium-dioxid (kissé poláris típus, DB5 vagy azzal 
egyenértékű). 

– 100 % dimetil-polisziloxánnal bevont oszlop (nem poláris típus, DB1 vagy azzal egyenértékű) használható, ha hatékonyabb az elsődlegesen nem poláris 
festékösszetevők esetében.   

Megjegyzés: 
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Az oszlop hosszának (30 m vagy 60 m), átmérőjének és a hőmérsékletnek a megfelelő kombinációját kell kiválasztani, hogy a mintában lévő vegyületek és a jelölő vegyületek a növekvő 
forráspont sorrendjében eluálódjanak. A kissé poláris oszloptípusok esetében a hatékonyabb elúció érdekében 60 m hosszú oszlop használható . 

Kemence: 

– A kemence induló hőmérséklete:   40–100 °C 

– Izotermikus hőntartási idő:    2–5 perc 

– Fűtési arány:      3–20 °C/perc 

– A kemence végső hőmérséklete:   280–325 °C 

– Izotermikus hőntartási idő:    >2 perc 

– Áram az oszlopban:    1–2 ml/perc 

Detektor:  

– tömegspektrometriával történő meghatározás 

– lángionizációs detektorral való számszerűsítés 

– A lángionizációs detektor hőmérséklete:   A kemence végső hőmérséklete vagy annál magasabb hőmérséklet 

Vivőgáz:  

– hélium 

Forró befecskendező rendszer:  

– Befecskendezési hőmérséklet:   250–280 °C 

– Befecskendezett mennyiség:    1–2 µl 

Hitelesítés: 

– a SVOC-csúcsok számszerűsítésére szolgáló, előnyben részesített belső standard az n-tetradekán (n-C14);  

– alternatív belső standard (1,2-dietoxi-etán, más néven etilénglikol-dietil-éter) használható a jobb visszanyerés érdekében a vizes bázisú festékek elemzése 
során. 
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Megjegyzés:  

A hitelesítési eljárások megfelelő lefolytatása esetén a belső standard kiválasztása nincs hatással a vizsgálati eredményre. Ugyanakkor fontos biztosítani, hogy a belső standard ne vezessen a 
mintából származó csúcsok átfedéséhez, illetve ne fedje el azokat. Ezért biztosítania kell a más csúcsoktól való teljes szétválasztást a kromatogramon. Ezért sok belső standard használható, de a 
nagyon alacsony forráspontú (például aceton) vagy nagyon magas forráspontú (C22 és afölött) belső standardokat ki kell zárni a befecskendezőben jelentkező megkülönböztető jelenségek 
elkerülése érdekében.  

– Lehetőség szerint valamennyi SVOC-ot azonosítani kell, majd számszerűsíteni kell őket a – VOC-ok vonatkozásában az ISO 11890-2 szabványban 
meghatározott – hitelesítő etalonok vagy a relatív választényezőik alapján. 

– A fennmaradó ismeretlen SVOC-csúcsokat számszerűsíteni kell a dietil-adipátra vonatkozó – a dietil-adipát egyenértékekkel kifejezett – választényező 
használatával. 

 

A követelmények érvényességi ideje alatt valószínű, hogy sor kerül az ISO 11890-2 szabvány felülvizsgálatára és a hatálya kiterjesztésére a SVOC-ra 
vonatkozó vizsgálati módszer előírása érdekében. Ez az iránymutatás ezért átmenetileg, a szabvány felülvizsgálatáig használandó. 
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4. melléklet Mentességet élvező vegyületek 
 

− Metán 
− Etán  
− Metilén-klorid (diklór-metán) 
− 1,1,1-Triklór-etán (metil-kloroform)  
− 1,1,2-Triklór-1,2,2-trifluor-etán (CFC-113)  
− Triklór-fluor-metán (CFC-11)  
− Diklór-difluor-metán (CFC-12)  
− Klór-difluor-metán (HCFC-22)  
− Trifluor-metán (HFC-23)  
− 1,2-Diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán (CFC-114)  
− Klór-pentafluor-etán (CFC-115)  
− 1,1,1-Trifluor-2,2-diklór-etán (HCFC-123)  
− 1,1,1,2-Tetrafluor-etán (HFC-134a)  
− 1,1-Diklór-1-fluor-etán (HCFC-141b)  
− 1-Klór-1,1-difluor-etán (HCFC-142b)  
− 2-Klór-1,1,1,2-tetrafluor-etán (HCFC-124)  
− Pentafluor-etán (HFC-125)  
− 1,1,2,2-Tetrafluor-etán (HFC-134)  
− 1,1,1-Trifluor-etán (HFC-143a)  
− 1,1-Difluor-etán (HFC-152a)  
− 4-Klórbenzotrifluorid (PCBTF)  
− Ciklikus,  
− elágazó vagy lineáris, teljesen metilezett sziloxánok  
− Aceton  
− Perklór-etilén (tetraklór-etilén)  
− 3,3-Diklór-1,1,1,2,2-pentafluor-propán (HCFC-225ca)  
− 1,3-Diklór-1,1,2,2,3-pentafluor-propán (HCFC-225cb)  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Dekafluor-pentán (HFC 43-10mee)  

− Difluor-metán (HFC-32)  
− Etil-fluorid (HFC-161)  
− 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-propán (HFC-236fa)  
− 1,1,2,2,3-Pentafluor-propán (HFC-245ca)  
− 1,1,2,3,3-Pentafluor-propán (HFC-245ea)  
− 1,1,1,2,3-Pentafluor-propán (HFC-245eb)  
− 1,1,1,3,3-Pentafluor-propán (HFC-245fa)  
− 1,1,1,2,3,3-Hexafluor-propán (HFC-236ea)  
− 1,1,1,3,3-Pentafluor-bután (HFC-365mfc)  
− Klór-fluor-metán (HCFC-31)  
− 1-Klór-1-fluor-etán (HCFC-151a)  
− 1,2-Diklór-1,1,2-trifluor-etán (HCFC-123a)  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-4-metoxibután (C4F9OCH3 vagy HFE-

7100) 
− 2-(Difluor-metoxi-metil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propán 

((CF3)2CFCF2OCH3)  
− 1-Etoxi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-bután (C4F9OC2H5 vagy HFE-

7200)  
− 2-(Etoxi-difluor-metil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propán 

(CF3)2CFCF2OC2H5)  
− Metil-acetát; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-metoxi-propán (n-

C3F7OCH3, HFE-7000)  
− 3-Etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluor-metil)-

hexán (HFE-7500)  
− 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-propán (HFC 227ea)  
− Metil-formiát (HCOOCH3)  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Dekafluor-3-metoxi-4-trifluor-metil-pentán 

(HFE-7300)  



 

52 

 

− Propilén-karbonát  
− Dimetil-karbonát  
− transz-1,3,3,3-Tetrafluor-propén  
− HCF2OCF2H (HFE-134)  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2)  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13)  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x vagy H-Galden ZT 

130 (vagy 150 vagy 180))  
− transz-1-Klór-3,3,3-trifluor-prop-1-én  
− 2,3,3,3-Tetrafluor-propén  
− 2-Amino-2-metil-1-propanol  
− Etil-acetát 
− Butil-acetát 
− és a következő osztályokba tartozó perfluor-karbon vegyületek: 

 ciklikus, elágazó vagy lineáris, teljesen fluorozott alkánok; 
 ciklikus, elágazó vagy lineáris, teljesen fluorozott, telített 

éterek; 
 ciklikus, elágazó vagy lineáris, teljesen fluorozott, telített 

tercier aminok; és 
 kéntartalmú, telített perfluor-karbonok, amelyekben a kén 

csak szénhez és fluorhoz kapcsolódik. 

 


