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Kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku tal-UE għal żebgħa, verniċ u marki tat-toroq 
 

1 INTRODUZZJONI 
 
Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jixtru oġġetti, 
servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk 
jitqies xieraq mill-awtorità individwali, jistgħu jiġu integrati (parzjalment jew kompletament) fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tagħha b'editjar minimu. 
Qabel ma jippubblikaw offerta, l-awtoritajiet pubbliċi huma mħeġġa jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi u tax-xogħlijiet li beħsiebhom 
jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih.  Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti ta’ żebgħa, verniċ u marki 
tat-toroq. Rapport tekniku mehmuż jipprovdi raġunijiet sħaħ li jappoġġjaw l-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. 
 
Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji tal-għoti u klawżoli tal-prestazzjoni tal-kuntratt. Il-kriterji huma 
ta’ żewġ tipi: 
 

• Kriterji ewlenin – li huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma 
ewlieni/ewlenin ta’ prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u għandhom l-għan li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji baxxi kemm 
jista' jkun. 

• Kriterji komprensivi - li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta' prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu appoġġ 
ulterjuri fl-għanijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u mal-innovazzjoni. 

Il-formulazzjoni “(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi)” tiddaħħal jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ livelli ta’ ambizzjoni. 
 
F’xi każijiet iż-żebgħa li ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-kriterji tal-APE tista’ tkun meħtieġa għal raġunijiet tekniċi pereżempju r-restawr ta’ bini 
storiku, sabiex jiġi ppreżervat il-karattru oriġinali ta’ wiċċ miżbugħ. F’tali każijiet jenħtieġ li l-akkwirent, appoġġat minn parir tekniku, jevalwa l-ħtiġijiet 
speċifiċi u d-disponibbiltà ta’ soluzzjonijiet alternattivi, u jekk ikun meħtieġ, jista’ jiddeċiedi li jeżenta offerti għal żebgħa jew servizzi ta’ żebgħa mir-
rekwiżiti tal-APE. L-inkjesti fis-suq jistgħu jintużaw biex jiddeterminaw jekk alternattivi b’rekwiżiti ta’ prestazzjoni adattati jistgħux ikunu disponibbli. 
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1.1 Definizzjoni u kamp ta’ applikazzjoni tal-prodotti 
 
Il-grupp ta’ prodotti jinkludi żewġ sottogruppi differenti ta’ prodotti: “żebgħa u verniċ” u “marki tat-toroq”. 
 
Is-sottogrupp “żebgħa u verniċ” (magħruf ukoll bħala “żebgħa”) jinkludi żebgħa u verniċ ta’ ġewwa u ta’ barra, likwidi li jlewnu l-injam u 
prodotti relatati, kif iddefinit hawn taħt, maħsuba għall-użu minn utenti professjonali (mhux għal użi industrijali). 
 
Il-prodotti taż-żebgħa u tal-verniċ jinkludu, inter alia: 

• Żebgħa tal-art; 
• Prodotti li jingħataw lewn ħafif mid-distributuri fuq talba tad-dekoraturi professjonali; 
• Sistemi li jagħtu l-lewn; 
• Żebgħa dekorattiva f’forma likwida jew bħala pejst li tista’ tkun ġiet ikkundizzjonata minn qabel, mogħtija lewn ħafif jew imħejjija mill-

manifattur sabiex taqdi l-bżonnijiet tal-konsumatur, inklużi ż-żebgħa tal-injam, stains għall-injam u d-decking, il-kisi tal-bini u primers u 
undercoats b'finitura tal-metall tat-tali sistemi ta' prodotti, kif iddefiniti fid-Direttiva 2004/42/KE1 Anness I 1.1.d u 1.1.g. 

 
Is-sottogrupp “marki tat-toroq” jinkludi prodotti bħal żebgħa jew sistemi tal-plastik strutturali li jiġu applikati għall-uċuħ tat-toroq sabiex 
jimmarkaw il-korsiji, il-partijiet mill-ġenb tat-triq u s-sinjali, kif ukoll biex jipprovdu proprjetajiet frizzjonali u retroriflessjoni ta’ billejl 
f’kundizzjonijiet nexfin, imxarrba u bix-xita. Ġeneralment, dawn huma magħmula minn materjal għall-marki tat-toroq pigmentat u żibeġ tal-
ħġieġ li, flimkien, jistgħu jew jistgħu ma jiffurmawx saff fuq is-sottostrat. Prodotti għall-marki tat-toroq iffurmati minn qabel iddefiniti bħala tejp, marki 
tat-toroq bi plastik kiesaħ iffurmati minn qabel jew marki tat-toroq termoplastiċi b’materjali ta’ trattament jew mingħajrhom huma inklużi wkoll fil-kamp ta’ 
applikazzjoni, kif ukoll bħala primers u adeżivi meħtieġa għall-applikazzjoni tal-materjal għall-marki tat-toroq. 
 
Il-grupp ta’ prodotti ma jinkludix: 

• il-kisi ta' anti-fouling; 
• il-prodotti għall-konservazzjoni tal-injam; 

                                                      
1 Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili minħabba l-

użu ta' solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta' lostru mill-ġdid ta' vetturi u li temenda d-Direttiva 1999/13/EC. 
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• il-kisi għall-użi industrijali u professjonali partikolari, inkluż il-kisi li jiflaħ għall-istrapazz (“heavy-duty”); 
• il-kisi f'forma ta' trab (powder coating); 
• is-sistemi taż-żebgħa li jistgħu jitwebbsu permezz tar-raġġi UV; 
• iż-żebgħa primarjament maħsuba għall-vetturi; 
• il-prodotti li l-funzjoni primarja tagħhom mhijiex li jiffurmaw saff fuq is-sottostrat, pereżempju ż-żjut u x-xama’ (bl-eċċezzjoni ta’ ċerti sistemi 

għall-immarkar tat-toroq); 
• il-kisi tal-art kimiku trasparenti bl-użu ta’ reżini reattivi bħala aġenti li jgħaqqdu għal kisi b’saff oħxon għall-artijiet industrijali; 
• immarkar mekkaniku bħal retrorifletturi. 

 
Id-definizzjonijiet tal-prodott li ġejjin huma pprovduti biex jappoġġaw l-applikazzjoni tal-kriterji: 
 
“Żebgħa” tfisser materjal għall-kisi pigmentat, f’forma likwida jew bħala pejst, li meta jiġi applikat fuq sottostrat, joħloq saff opak li jkollu 
karatteristiċi protettivi, dekorattivi jew karatteristiċi tekniċi speċifiċi. 
 
“Iż-żebgħa u l-verniċ dekorattiv” tfisser żebgħa u verniċ li jiġu applikati fuq il-bini, it-tirqim u l-aċċessorji tiegħu, għal għanijiet dekorattivi u 
protettivi.  Filwaqt li l-għan prinċipali tagħhom huwa dekorattiv, fl-istess ħin huma jipprovdu wkoll il-protezzjoni. 
 
“Il-kisi tal-bini” huwa kisi li jifforma saff dekorattiv u protettiv għall-użu fuq il-konkos, fuq iċ-ċangar bil-briks (li jista’ jinżebagħ), fuq iċ-ċangar 
bil-blokok, fl-ewwel passata ġibs, fuq is-siment tas-silikat tal-kalċju jew li jkun imsaħħaħ bil-fibra. Huma prinċipalment maħsuba għall-użu fuq 
barra, iżda jistgħu jintużaw fuq ġewwa wkoll, jew fuq is-suffitti jew is-soqfa tal-gallariji. 
 
“Verniċ” tfisser materjal għall-kisi trasparenti li meta jiġi applikat fuq sottostrat joħloq saff trasparenti u solidu li jkollu karatteristiċi protettivi, 
dekorattivi jew karatteristiċi tekniċi speċifiċi. 
 
“Prodotti li jlewnu l-injam” (lażuri) tfisser kisjiet li jiffurmaw saff trasparenti jew semitrasparenti (bl-użu sostanzjali ta’ pigment mhux abjad), 
biex jiddekoraw u jipproteġu l-injam mill-effetti tat-temp, u li jippermettu ż-żamma tiegħu b'mod faċli; 
 
“Sistema li tagħti l-lewn” tfisser metodu kif wieħed iħejji ż-żebgħa tal-kulur billi jħallat “bażi” ma' lwien ħfief ikkuluriti. 
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Definizzjonijiet tekniċi ta’ sostenn oħrajn huma pprovduti fl-Anness 1. 
 

1.2 Definizzjoni u kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratti tax-xogħol 
 
Il-kriterji jindirizzaw ukoll kuntratti tax-xogħlijiet taż-żebgħa u tal-immarkar tat-toroq relatati. Dawn jistgħu jinkludu kuntratti tax-xogħol ta’ 
darba; kuntratti “call-down” minn qafas kif ukoll servizzi taż-żebgħa ċikliċi u fit-tul. Il-kuntratti kollha għandhom ikunu bbażati fuq l-użu ta’ 
prodotti taż-żebgħa ddefiniti fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-grupp ta’ prodotti. Id-definizzjonijiet li ġejjin ta’ kuntratt huma 
indirizzati fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kriterji: 
 
“Ix-xogħlijiet ta’ żebgħa” tfisser meta l-kuntratturi, normalment imsejħa “bajjada u dekoraturi”, ikunu involuti direttament biex jiżbgħu l-uċuħ 
ta’ ġewwa jew ta’ barra fuq bażi ta’ darba, “call down” jew ċiklika, inklużi xogħlijiet kontinwi ta’ manutenzjoni u ta’ rimedju. 
 
“Ix-xogħlijiet tal-immarkar tat-toroq” tfisser meta l-kuntratturi, normalment imsejħa “operaturi tal-immarkar tat-toroq” ikunu involuti 
direttament biex japplikaw il-marki tat-toroq fuq bażi ta’ darba jew ċiklika, inklużi xogħlijiet ta’ manutenzjoni u ta’ rimedju. 
 

1.3 Nota ġenerali dwar il-Verifika 
 
Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed mill-kriterji, huma indikati l-
metodi rilevanti ta’ ttestjar. Hija r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika biex tiddeċiedi f’liema stadju jenħtieġ li jiġu pprovduti tali riżultati tat-
testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż 
minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, awtodikjarazzjoni tista’ titqies bħala suffiċjenti meta jiġu sottomessi offerti. Barra minn hekk, 
hemm għażliet differenti għal jekk u meta jistgħu jkunu meħtieġa dawn it-testijiet: 

a) Fl-istadju tal-offerti: 

Għall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk 
il-prova titqies bħala suffiċjenti, il-kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi mbagħad: 
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i) fejn il-mezz ta’ verifika jikkonċerna speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jmiss li jkollu l-ogħla punteġġ li 
mbagħad jitqies għall-għoti ta’ kuntratt; 

ii) fejn il-mezzi ta’ verifika jikkonċernaw kriterju tal-għoti, il-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew minn din l-offerta u l-
klassifikazzjoni tal-offerta tiġi kkalkolata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw. 

Rapport tat-test jivverifika li prodott kampjun kien ittestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li ntbagħtu proprju skont il-kuntratt. 
Għall-kuntratti qafas is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa indirizzat f’aktar dettall fil-punt b). 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: 

Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali jew jekk ikun hemm xi 
dubju ta’ dikjarazzjonijiet foloz. Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali. 
 
Fil-kuntratt huwa rrakkommandat li jiġu inklużi klawżoli ta’ prestazzjoni espliċiti. Jenħtieġ li dawn jistipulaw li l-awtorità kontraenti 
tkun intitolata li twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. F’każ li r-riżultati ta’ dawn it-
testijiet juru li l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti mbagħad għandha tkun intitolata li tapplika penali u 
għandu jkollha l-għażla li ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li jistipulaw li jekk, wara t-testijiet, il-
prodott ikun jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar iridu jitħallsu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux 
issodisfati, il-kostijiet iridu jitħallsu mill-fornitur. 
 
Għal ftehimiet qafas, il-punt li fih tintalab il-prova jiddependi fuq l-istruttura speċifika tal-kuntratt: 

i) Għal ftehimiet qafas b’operatur wieħed fejn l-oġġetti individwali li għandhom jiġu kkonsenjati huma identifikati meta jingħata l-
ftehim qafas, u l-għadd ta’ unitajiet jiġi ddeterminat aktar tard, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ forniment 
ta’ darba deskritti hawn fuq; 

ii) Għal ftehimiet qafas li jagħżlu minn qabel għadd ta’ fornituri potenzjali u mbagħad jagħmlu kompetizzjonijiet fost dawk 
magħżula minn qabel, jista’ jkun li l-offerenti magħżula minn qabel ikollhom juru biss f’dan l-istadju tal-preselezzjoni l-kapaċità 
tagħhom li jikkonsenjaw oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni tal-ftehim qafas. Għal kuntratti (jew ordnijiet) 
“call-down” konsegwenti li jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, japplikaw l-istess 
kunsiderazzjonijiet bħal fil-punti (a) u (b) ta’ hawn fuq, jekk għandhom jiġu ppruvati rekwiżiti addizzjonali skont il-
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kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi deċiża biss dwar il-prezz, għalhekk jenħtieġ li titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt. 

Huwa importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-għażla għall-offerenti li jipprovdu verifika permezz tal-Ekotikketta tal-UE jew permezz ta’ 
ekotikketta rilevanti oħra li tissodisfa l-istess rekwiżiti speċifikati. Imbagħad il-verifika tintalab fuq l-istess approċċ kif ġie stabbilit għar-
riżultati tat-testijiet. 
 
Jekk jogħġbok innota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi 
xierqa oħra ta’ prova. Dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mill-manifattur fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda 
aċċess għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. Dan il-każ huwa bil-kundizzjoni li n-
nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat b’hekk jagħti prova 
li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, 
il-kriterji tal-għoti jew il-kundizzjonijiet ta’ prestazzjoni tal-kuntratt. Fil-każ li ssir referenza għal ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn 
korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku, għall-eżekuzzjoni tat-testijiet l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll iċ-
ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni ekwivalenti oħrajn. 
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2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 
 

L-impatti ambjentali ewlenin taż-żebgħa u l-verniċ huma assoċjati mal-produzzjoni tagħhom. Għalhekk, il-kwantità taż-żebgħa użata hija fattur 
importanti, flimkien mal-ammont tal-iskart miż-żebgħa u taż-żebgħa mhux użata u d-durata ta’ kemm iddum iż-żebgħa sakemm ikun hemm il-
bżonn li tingħata passata żebgħa ġdida. 

F’termini tal-ingredjenti taż-żebgħa, is-solventi, l-aġenti li jgħaqqdu u l-manifattura TiO2 (pigment abjad) għandhom impatt ambjentali 
importanti waqt l-estrazzjoni tal-materja prima u l-produzzjoni taż-żebgħa. Iż-żebgħa bbażata fuq is-solventi għandha impatt ambjentali ġenerali 
akbar miż-żebgħa bbażata fuq l-ilma. L-addittivi funzjonali perikolużi maż-żebgħa bħal preżervattivi, plastifikanti, pigments u sustanzi miżjuda 
jista’ jkollhom firxa wiesgħa ta’ implikazzjonijiet fuq is-saħħa u l-ambjent. 

Fil-każ tal-marki tat-toroq, iż-żibeġ tal-ħġieġ miżjuda maż-żebgħa għandhom ukoll impatti ambjentali sinifikanti assoċjati mal-manifattura 
tagħhom, dawn huma primarjament relatati mal-enerġija użata biex jiġu ffurmati ż-żibeġ. Il-kontaminanti fil-ħġieġ bħall-arseniku jistgħu wkoll 
ikunu problematiċi minħabba t-tixrid taż-żibeġ fl-ambjent. Id-durabbiltà tal-marki tat-toroq għandha wkoll influwenza sinifikanti fuq l-impatt 
ambjentali ġenerali ta’ dawn il-prodotti. 
 

Impatti Ambjentali Ewlenin  Approċċ tal-APE 

• Solvent, aġent li jgħaqqad u manifattura TiO2 
• Il-manifattura taż-żibeġ tal-ħġieġ għall-marki tat-

toroq 
• Addittivi funzjonali perikolużi 
• Durabbiltà tal-prodott 
• Skart ikkawżat minn prodotti li ma jintużawx 

 • Tnaqqis tal-impatt tal-produzzjoni billi jiġu 
indirizzati ingredjenti u dożaġġ speċifiċi 

• Tnaqqis tal-karatteristiċi perikolużi tat-taħlita 
ġenerali 

• Promozzjoni taż-żebgħa durabbli u tal-marki tat-
toroq 

• Inċentivi għat-tnaqqis tal-ħela tal-prodott, inkluż 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 

L-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tirrifletti l-importanza tagħhom. 
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Informazzjoni ddettaljata dwar iż-żebgħa, il-marki tat-toroq u kuntratti tax-xogħol assoċjati, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards 
u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ tinstab fir-rapport tekniku. 
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3 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAL ŻEBGĦA, VERNIĊ U MARKI TAT-TOROQ 
3.1 Żebgħa u verniċ 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ żebgħa u verniċ b’impatt ambjentali mnaqqas 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Taħlita taż-żebgħa 
2.  

1.1 Kontenut ta’ pigment abjad 
(Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal kisjiet trasparenti u semitrasparenti) 
 
Iż-żebgħa għandu jkollha kontenut ta’ pigment abjad (pigmenti bojod 
inorganiċi li jkollhom indiċi rifrattiv ogħla minn 1,8) għal kull m2 ta’ saff 
niexef daqs jew inqas minn: 
• 38 g/m2 għaż-żebgħa ta’ ġewwa, bl-eċċezzjoni taż-żebgħa tal-ħajt ta’ 

ġewwa li għandha reżistenza għall-għorik fil-ħasil (WSR) tal-Klassi 1 li 
għaliha għandu japplika 40 g/m2; 

• 40 g/m2 għaż-żebgħa ta’ barra kollha. 
 
Iż-żebgħa ta' taħt u ż-żebgħa tal-ewwel passata għandu jkollhom kontenut ta’ 
pigment abjad (pigmenti bojod inorganiċi li jkollhom indiċi rifrattiv ogħla 
minn 1,8) għal kull m2 ta’ saff niexef daqs jew inqas minn 25 g/m2. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni għat-taħlita taż-żebgħa li turi l-
kontenut ta’ pigmenti bojod. Fejn meħtieġ, ir-reżistenza għall-għorik umdu 
tal-Klassi 1 għandha tintwera abbażi ta’ rapport tat-test imwettaq skont 
EN 13300 bl-użu tal-metodu EN ISO 11998 (Test għat-tnaddif u għar-
reżistenza għall-għorik). 

1.1 Kontenut ta’ pigment abjad 
(Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal kisjiet trasparenti u semitrasparenti) 
 
Iż-żebgħa għandu jkollha kontenut ta’ pigment abjad (pigmenti bojod 
inorganiċi li jkollhom indiċi rifrattiv ogħla minn 1,8) għal kull m2 ta’ saff 
niexef daqs jew inqas minn: 
• 36 g/m2 għall-prodotti ta’ ġewwa, bl-eċċezzjoni taż-żebgħa tal-ħajt ta’ 

ġewwa li għandha reżistenza għall-għorik fil-ħasil (WSR) tal-Klassi 1 li 
għaliha għandu japplika 40 g/m2; 

• 38 g/m2 għaż-żebgħa ta’ barra. 
 
Iż-żebgħa ta' taħt u ż-żebgħa tal-ewwel passata għandu jkollhom kontenut ta’ 
pigment abjad (pigmenti bojod inorganiċi li jkollhom indiċi rifrattiv ogħla 
minn 1,8) għal kull m2 ta’ saff niexef daqs jew inqas minn 25 g/m2. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni għat-taħlita taż-żebgħa li turi l-
kontenut ta’ pigmenti bojod. Fejn meħtieġ, ir-reżistenza għall-għorik fil-ħasil 
tal-Klassi 1 għandha tintwera abbażi ta’ rapport tat-test imwettaq skont 
EN 13300 bl-użu tal-metodu EN ISO 11998 (Test għat-tnaddif u għar-
reżistenza għall-għorik). 



 

10 

 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
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1.2 Kontenut ta’ Komposti Organiċi Volatili  
 
Il-kontenut massimu tal-Komposti Organiċi Volatili (KOV) ma għandux 
jaqbeż il-limiti mogħtija fi Tabella 1. 
Il-kontenut tal-KOV għandu jiġi stabbilit għall-prodott li jkun lest għall-użu u 
għandu jinkludi kwalunkwe żieda rrakkomandata għal qabel l-użu bħas-
sustanzi kuluranti u/jew li jrattbu ż-żebgħa. 
 
Tabella 1 Limiti tal-kontenut tal-KOV 

Deskrizzjoni tal-prodott (b’indikazzjoni tas-
sottokategorija skont id-Direttiva 2004/42/KE) 

Limiti tal-
KOV  

(fi grammi 
għal kull 

litru, 
inkluż 

l-ilma) 
a. Iż-żebgħa matta ta' ġewwa għall-ħitan u s-

soqfa (Gloss  
>25 f’60°)  

15 

b. Iż-żebgħa li tleqq ta’ ġewwa għall-ħitan u s-
soqfa (Gloss >25 f’60°)  

60 

c. Iż-żebgħa għall-ħitan ta’ barra b'sottostrat 
minerali  

30 

d. Iż-żebgħa għat-tirqim u l-kisi, għal barra u 
għal ġewwa, għall-injam u l-metall  

90 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ ġewwa, inklużi l-prodotti li jlewnu 
l-injam opaki  

75 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ barra, inklużi l-prodotti li jlewnu l-

90 

1.2 Kontenut ta’ Komposti Organiċi Volatili  
 
Il-kontenut massimu tal-Komposti Organiċi Volatili (KOV) ma għandux 
jaqbeż il-limiti mogħtija fi Tabella 2. 
Il-kontenut tal-KOV għandu jiġi stabbilit għall-prodott li jkun lest għall-użu u 
għandu jinkludi kwalunkwe żieda rrakkomandata għal qabel l-użu bħas-
sustanzi kuluranti u/jew li jrattbu ż-żebgħa. 
 
Tabella 2 Limiti tal-kontenut tal-KOV 

Deskrizzjoni tal-prodott (b’indikazzjoni tas-
sottokategorija skont id-Direttiva 2004/42/KE) 

Limiti tal-
KOV  

(fi grammi 
għal kull 

litru, 
inkluż 

l-ilma) 
a. Iż-żebgħa matta ta’ ġewwa għall-ħitan u s-

soqfa (Gloss  
<25 f’60°)  

10 

b. Iż-żebgħa li tleqq ta’ ġewwa għall-ħitan u s-
soqfa (Gloss >25 f’60°)  

40 

c. Iż-żebgħa għall-ħitan ta’ barra b'sottostrat 
minerali  

25 

d. Iż-żebgħa għat-tirqim u l-kisi, ta' barra u ta' 
ġewwa, għall-injam u l-metall  

80 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ ġewwa, inklużi l-prodotti li jlewnu 
l-injam opaki  

65 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ barra, inklużi l-prodotti li jlewnu l-

75 
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injam opaki 
f. Il-prodotti li jlewnu l-injam ta’ barra u ta’ 
ġewwa bi ħxuna minima  

75 

g. Primers  15 
h. Primers tat-tgħaqqid  15 
i. Il-kisi ta' prestazzjoni għolja f'pakkett wieħed  100 
j. Il-kisi ta’ prestazzjoni għolja reattiv li jkun fih 
żewġ pakketti u jkun għal użu aħħari 
speċifiku eżempju għall-art  

100 

Il-kisi b’effett dekorattiv  90 
Iż-żebgħa ta’ kontra s-sadid 80 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi: 

a) kalkolu tal-kontenut tal-KOV, appoġġat bi Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza, 
jekk disponibbli jew; 
b) rapport tat-test imwettaq skont l-ISO 11890-2. Prodotti li jkollhom 
kontenut tal-KOV inqas minn 1.0 g/1 għandhom jiġu ttestjati skont l-
ISO 17895. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
 

injam opaki 
f. Il-prodotti li jlewnu l-injam ta’ barra u ta’ 

ġewwa b’binja minima  
50 

g. Primers  15 
h. Primers tat-tgħaqqid  15 
i. Il-kisi ta’ ta' prestazzjoni għolja f'pakkett 

wieħed  
80 

j. Il-kisi ta’ ta' prestazzjoni għolja reattiv li jkun 
fih żewġ pakketti u jkun għal użu aħħari 
speċifiku eżempju għall-art  

80 

Il-kisi b’effett dekorattiv  80 
Iż-żebgħa ta’ kontra s-sadid 80 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi: 

a) kalkolu tal-kontenut tal-KOV, appoġġat bi Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza, 
jekk disponibbli jew; 
b) rapport tat-test imwettaq skont l-ISO 11890-2. Prodotti li jkollhom 
kontenut tal-KOV inqas minn 1.0 g/1 għandhom jiġu ttestjati skont l-
ISO 17895. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
 

1.3 Tikkettar ta’ prodotti perikolużi 
 
Il-prodott finali ma għandux jiġi kklassifikat bħala tossiku akut, bħala 
sustanza tossika speċifika għall-organi fil-mira, bħala prodott karċinoġenu, 
mutaġeniku jew tossiku għar-riproduzzjoni, bħala prodott perikoluż għall-
ambjent, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP), kif 
indikat fi Tabella 3. 

1.3 Tikkettar ta’ prodotti perikolużi 
 
Il-prodott finali ma għandux ikun ikklassifikat bħala tossiku akut, bħala 
sustanza tossika speċifika għall-organi fil-mira, bħala sensitizzatur 
respiratorju jew tal-ġilda jew bħala prodott karċinoġenu, mutaġeniku jew 
tossiku għar-riproduzzjoni, bħala prodott perikoluż għall-ambjent skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP), kif indikat fi Tabella 4. 
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Tabella 3 Klassifikazzjoni tal-prodott finali 
 

Tossiċità akuta Toss. Akuta 1 
Toss. Akuta 2 
Toss. Akuta 3 

Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment ripetut  
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment wieħed  

STOT RE 1 jew 2 
STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A 
Karċ. 1B 
Karċ. 2 

Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossiċità riproduttiva  Ripr. 1A 
Ripr. 1B 
Ripr. 2 

Perikoluż għall-ambjent akkwatiku Akkwatiku Akut 1 
Akkwatiku Kroniku 1 
jew 2 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma li l-
prodotti li għandhom jiġu fornuti mhumiex ikklassifikati mal-perikli elenkati. 
Id-dokumentazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-taħlita għandha tingħata skont ir-
regoli pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP) 
u/jew l-Iskedi ta’ Data ta’ Sikurezza. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 

 
Tabella 4  Klassifikazzjoni tal-prodott finali 
 

Tossiċità akuta Toss. Akuta 1 
Toss. Akuta 2 
Toss. Akuta 3 

Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment ripetut  
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment wieħed  

STOT RE 1 jew 2 
STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A 
Karċ. 1B 
Karċ. 2 

Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossiċità riproduttiva  Ripr. 1A 
Ripr. 1B 
Ripr. 2 

Perikoluż għall-ambjent akkwatiku  
 

Akkwatiku Akut 1 
Akkwatiku Kroniku 1 
jew 2 
Akkwatiku Kroniku 3  

Sensitizzazzjoni respiratorja 
 

Sens. tan-Nifs 1, 1A 
jew1B 

Sensitizzazzjoni tal-ġilda Sens. għall-Ġilda 1, 
1A jew1B 

* Il-prodott finali għandu jkun jista’ jiġi kklassifikat ma’ H412 biss f’każ li jintużaw 
kombinazzjonijiet tal-preżervattivi b'saff niexef li jkun fihom 3-jodu-2-propinil butilkarbamat 
(IPBC) fiż-żebgħa u fil-verniċ ta’ barra b’konċentrazzjonijiet daqs jew inqas minn 0.650 % 
w/w. 
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jikkonformaw. 
 

Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma li l-
prodotti li għandhom jiġu fornuti mhumiex ikklassifikati mal-perikli elenkati. 
Id-dokumentazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-taħlita għandha tingħata skont ir-
regoli pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP) 
u/jew l-Iskedi ta’ Data ta’ Sikurezza. 
Fejn rilevanti, għall-prodotti ta’ barra kklassifikati b'tossiċità akkwatika 
kronika 3 u li fihom IPBC, l-offerenti għandhom jipprovdu dokumentazzjoni 
li tispeċifika li l-kontenut tal-kombinazzjoni tal-IPBC huwa daqs jew inqas 
minn 0.650 % w/w. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
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1.4 Ingredjenti perikolużi 
 
Iż-żebgħa għandha tkun konformi mar-restrizzjonijiet ippreżentati fi Tabella 
5, li jirrestrinġu l-preżenza tal-konċentrazzjoni tas-sustanzi perikolużi indikati 
fiż-żebgħa jew jillimitawha.   
Tabella 5 Rekwiżiti għall-ingredjenti perikolużi fiż-żebgħa 

Ingredjent Restrizzjoni jew l-
ogħla limitu ta’ 
konċentrazzjoni 

Preżervattivi: Il-preżervattivi 
għandhom ikunu non-
bijoakkumulattivi1. 

Il-preżervattivi b'saff niexef: Il-preżervattivi b'saff 
niexef ma għandhomx 
jintużaw 
intenzjonalment bl-
eċċezzjoni ta’: 

- Żebgħa ta’ 
ġewwa meħtieġa 
speċifikament għal 
żoni b’umdità għolja 
bl-ogħla limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ 
0.10 % w/w 
- Żebgħa ta’ barra 
bl-ogħla limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ 
0.30 % w/w 

L-alkilfenoletoksilati: L-
alkilfenoletoksilati (APEOs) u d-
derivattivi tagħhom ma għandhomx 

Ma għandhomx jintużaw 
intenzjonalment. 

1.4 Ingredjenti perikolużi 
 
Iż-żebgħa għandha tkun konformi mar-restrizzjonijiet ippreżentati fi Tabella 
6, li jirrestrinġu l-preżenza tal-konċentrazzjoni tas-sustanzi perikolużi indikati 
fiż-żebgħa jew jillimitawha.  . 
 
Tabella 6 Rekwiżiti għall-ingredjenti perikolużi fiż-żebgħa 

Ingredjent Restrizzjoni jew l-ogħla 
limitu ta’ 
konċentrazzjoni 

Preżervattivi: Il-preżervattivi għandhom 
ikunu non-
bijoakkumulattivi1. 

Il-preżervattivi b'saff niexef: Il-preżervattivi b'saff 
niexef ma għandhomx 
jintużaw intenzjonalment 
bl-eċċezzjoni ta’: 

- Żebgħa ta’ 
ġewwa meħtieġa 
speċifikament għal 
żoni b’umdità għolja 
bl-ogħla limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ 
0.10 % w/w 
- Żebgħa ta’ barra 
bl-ogħla limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ 
0.30 % w/w 

L-alkilfenoletoksilati: L-
alkilfenoletoksilati (APEOs) u d-
derivattivi tagħhom ma għandhomx 

Ma għandhomx jintużaw 
intenzjonalment. 
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jintużaw fi kwalunkwe preparazzjoni 
jew taħlita taż-żebgħa u tal-verniċ. 
 
Ftalati: 
Il-ftalati2 li huma identifikati bħala 
sustanzi ta’ tħassib serju ħafna u 
elenkati fil-lista ta’ kandidati tar-
Regolament REACH 3  ma għandhomx 
ikunu preżenti fi kwalunkwe 
preparazzjoni jew taħlita taż-żebgħa 
jew tal-verniċ tagħhom. 
 

0.1 % w/w 

Formaldeid: 
Formaldeid liberu fil-bażi l-bajda, il-
bażi għall-għoti ta’ lewn ħafif u l-lewn 
ħafif ikkulurit2: 

 
 
0.010 % w/w 

Metalli: 
Kadmju, ċomb, kromju VI, merkurju, 
arseniku, selenju. 

0.010 % w/w 
għal kull metall jew 
kumpless/melħ 
metalliku, kif xieraq 

1 Ingredjent jitqies bijoakkumulattiv meta jkollu Log Kow ≤ 4.0 jew fattur ta’ 
bijokonċentrazzjoni (BCF) ≤ 500. 
2 Fil-każ li tkun se tintuża firxa wiesgħa ta’ lwien ħfief ikkuluriti, l-offerent għandu jindika 
liema lewn ħafif ikkulurit għandu l-ogħla potenzjal għar-rilaxx tal-formaldeid. Imbagħad 
rapport tat-test għandu jintalab biss għal dan il-lewn ħafif ikkulurit. 
 
Verifika: 

jintużaw fi kwalunkwe preparazzjoni jew 
taħlita taż-żebgħa u tal-verniċ. 
 
Ftalati: 
Il-ftalati 3 li huma identifikati bħala 
sustanzi ta’ tħassib serju ħafna u elenkati 
fil-lista ta’ kandidati tar-Regolament 
REACH Error! Bookmark not defined. ma 
għandhomx ikunu preżenti fi kwalunkwe 
preparazzjoni jew taħlita taż-żebgħa jew 
tal-verniċ tagħhom. 
 

0.1 % w/w 

Formaldeid: 
Formaldeid liberu fil-bażi l-bajda, il-bażi 
għall-għoti ta’ lewn ħafif u l-lewn ħafif 
ikkulurit2; 
bl-eċċezzjoni ta’ meta d-donaturi tal-
formaldeid ikunu meħtieġa jew preżenti 
fit-tixrid tal-polimeru, f’liema każ 
għandu japplika l-valur li ġej: 

 
 
0.0010 % w/w 
 
 
 
0.010 % w/w 

Metalli: 
Kadmju, ċomb, kromju VI, merkurju, 
arseniku, selenju. 

0.010 % w/w 
għal kull metall jew 
kumpless/melħ metalliku, 
kif xieraq 

Iżotijażolinons: 
Iżotijażolinons  

 
Somma totali: 0.050 % 

                                                      
2 Sabiex jissodisfaw dan ir-rekwiżit, l-offerenti u/jew il-fornituri tagħhom se jkollhom jeżaminaw il-Lista ta’ Kandidati REACH għall-ftalati. Għalkemm bħala ingredjent, il-
ftalati faċli tidentifikahom minħabba li l-funzjoni tagħhom hija ġeneralment bħala plastifikant, mhux il-ftalati kollha li jidhru fil-Lista ta’ Kandidati jkunu faċilment 
rikonoxxibbli bl-isem kimiku tagħhom. Għalhekk l-għoti ta’ definizzjoni kimika lill-offerenti jista’ jkun utli. Għal dan il-għan, huma ddefiniti bħala “grupp ta’ komposti 
kimiċi li l-bażi strutturali tagħhom hija ester ta’ aċidu ftaliku (1,2-benżen aċidu dikarbossiliku)”.  
3 ECHA, Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma l-
konformità mal-kriterju, jiġifieri: 

• għall-preżervattivi u l-APEOs: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-
taħlita tal-prodott. 

• għall-ftalati: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-prodott.  
• barra minn hekk għall-preżervattivi: rapport tat-test li juża l-Linji 

gwida tat-Testijiet tal-OECD 305 jista’ jintuża bħala alternattiva 
għall-Iskeda ta’ Data ta’ Sikurezza għall-iskop uniku ta’ konferma li 
l-preżervattivi użati huma non-bijoakkumulattivi. 

• għall-formaldeid: rapport tat-test ibbażat fuq il-metodu Merckoquant 
jew il-metodu ta’ kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja 
(HPLC) (Ara l-Anness 2), 

• għall-metall: rapport tat-test ibbażat fuq is-serje 3856 tal-ISO jew 
ekwivalenti. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
 

MIT3  
CIT/MIT4 

w/w 
0.020 % w/w 
0.0015 % w/w 

1 Ingredjent jitqies bijoakkumulattiv meta jkollu Log Kow ≤ 3.2 jew fattur ta’ 
bijokonċentrazzjoni (BCF) ≤ 100. 
2 Fil-każ li tkun se tintuża firxa wiesgħa ta’ lwien ħfief ikkuluriti, l-offerent għandu jindika 
liema lewn ħafif ikkulurit għandu l-ogħla potenzjal għar-rilaxx tal-formaldeid. Imbagħad 
rapport tat-test għandu jintalab biss għal dan il-lewn ħafif ikkulurit. 
3 Metiliżotijażolinon 
4 5-kloro-2-metil-4-iżotijażolin-3-on (CIT) / 2- metil-4-iżotijażolin-3-on (MIT) 

fi proporzjon ta’ 3:1 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma l-
konformità mal-kriterju, jiġifieri: 

• għall-preżervattivi u l-APEOs: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-
taħlita tal-prodott. 

• għall-ftalati: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-prodott.  
• barra minn hekk għall-preżervattivi: rapport tat-test li juża l-Linji 

gwida tat-Testijiet tal-OECD 305 jista’ jintuża bħala alternattiva 
għall-Iskeda ta’ Data ta’ Sikurezza għall-iskop uniku ta’ konferma li 
l-preżervattivi użati huma non-bijoakkumulattivi. 

• għall-formaldeid: rapport tat-test ibbażat fuq il-metodu Merckoquant 
jew il-metodu ta’ kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja 
(HPLC) (Ara l-Anness 2), 

• għall-metall: rapport tat-test ibbażat fuq is-serje 3856 tal-ISO jew 
ekwivalenti, 

• għall-iżotijażolinons: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-
prodott. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
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2. Effiċjenza tal-applikazzjoni u d-durabbiltà 
 
2.1 Rata ta' tixrid 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(Din l-ispeċifikazzjoni mhijiex applikabbli għall-verniċ, għal-prodotti li jlewnu l-injam, għall-primers trasparenti ta' adeżjoni jew għal kwalunkwe kisi 
trasparenti u semitrasparenti ieħor.) 
 
Iż-żebgħa għandha tikseb rata ta’ tixrid effiċjenti skont ir-rekwiżit ta’ prestazzjoni applikabbli fiTabella 7. 
 
Tabella 7 Rati ta’ tixrid għal prodotti taż-żebgħa speċifiċi 

Tip ta’ żebgħa Rata ta’ tixrid1 (m2/l) 
Iż-żebgħa l-bajda u ż-żebgħa ta’ kulur 
ċar (inkluż iż-żebgħa tal-aħħar passata u 
ż-żebgħa intermedjarja) 

- ta’ ġewwa: 8 
- ta’ barra: 6  

- ta’ ġewwa u ta’ barra: 
8 

Sistemi li jagħtu l-lewn2 8 
Iż-żebgħa tal-ewwel passata u ż-żebgħa 
ta' taħt 

a. opak 
b. li jkollhom karatteristiċi 

speċifiċi sabiex 
jimblokkaw/jissiġillaw u 
jippenetraw/jgħaqqdu 

c. li jkollhom karatteristiċi speċjali 
ta' adeżjoni 

 
  8 

6 
 

6 

Il-kisi dekorattiv magħqud 1m2 għal kull kg ta’ 
prodott 

Iż-żebgħa elastomerika ta’ barra 4 
Noti: 
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1Ir-rati ta’ tixrid japplikaw f’qawwa opaċizzanti ta’ 98 % 
2Jenħtieġ li tiġi ttestjata biss il-bażi 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test billi juża l-metodi li ġejjin jew l-ekwivalenti tagħhom: 

• ISO 6504/1 (Iż-żebgħa u l-verniċ — id-determinazzjoni tal-qawwa opaċizzanti — Parti 1: il-metodu Kubelka-Munk għaż-żebgħa l-bajda u ż-żebgħa ta' 
kulur ċar); 

• ISO 6504/3 (Parti 3: id-determinazzjoni tal-proporzjon tal-kuntrast (l-opaċità) għaż-żebgħa ta' kulur ċar f'rata fissa ta' tixrid); 
• NF T 30 073 għaż-żebgħa ddiżinjata speċjalment sabiex toħloq effett dekorattiv tridimensjonali u kkaratterizzata minn kisja magħquda ħafna. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li jikkonformaw. 
 
 2.2 Reżistenza għall-għorik umdu (iż-żebgħa ta’ ġewwa biss) 

(Għal applikazzjonijiet fejn huma meħtieġa t-tnaddif u r-reżistenza għall-
għorik) 
(Dan ir-rekwiżit ma japplikax għal kisjiet trasparenti u semitrasparenti.) 
 
Iż-żebgħa tal-ħajt li għaliha hija meħtieġa reżistenza għall-għorik fil-ħasil fl-
offerta għandha tikseb il-Klassi 1 jew 2 fir-reżistenza għall-għorik fil-ħasil 
skont EN 13300 u EN ISO 11998 jew l-ekwivalenti tagħhom. Iż-żebgħa matta 
ta’ ġewwa għall-ħitan u s-soqfa b’kontenut ta’ pigment abjad daqs jew inqas 
minn 25 g/m2 ta’ saff niexef hija eżentata minn dan ir-rekwiżit. Dan ir-
rekwiżit japplika biss għall-bażijiet għall-għoti ta’ lewn ħafif (iż-żebgħa ta’ 
bażi). 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test skont EN 13300 billi juża l-
metodu EN ISO 11198 (Test għat-tnaddif u għar-reżistenza għall-għorik) jew 
ekwivalenti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
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Għalkemm, mhuwiex propost kriterju ewlieni, jekk iż-żebgħa akkwistata 
tintuża fuq uċuħ li se jitnaddfu sew, l-akkwirenti pubbliċi huma mħeġġa jużaw 
il-kriterju komprensiv. 
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2.3 Reżistenza għall-effetti tat-temp (żebgħa ta’ barra biss) 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Iż-żebgħa tal-bini, tal-injam u tal-metall għandha turi reżistenza għall-forom possibbli ta’ deterjorament ikkawżat mill-effetti tat-temp fi Tabella 8. 
Iż-żebgħa tal-bini għandha tkun esposta għal kundizzjonijiet tat-test artifiċjali għal 1000 siegħa, filwaqt li ż-żebgħa tal-injam u tal-metall għandha tkun 
esposta għal 500 siegħa. 
Dan għandu jintwera skont il-metodi ta’ ttestjar irrakkomandati, jew l-ekwivalenti tagħhom, skont kundizzjonijiet tal-effetti tat-temp artifiċjali. Ir-reżistenza 
għall-korrużjoni għaż-żebgħa tal-metall għandha tinkludi wkoll bżieżaq fiż-żebgħa. 
Jenħtieġ li t-testijiet isiru fuq il-bażi għall-għoti ta’ lewn ħafif. 
 
Tabella 8 Testijiet ta’ reżistenza għall-effetti tat-temp 

Deterjorament 
ikkawżat mill-effetti 
tat-temp 

Rekwiżiti ta’ prestazzjoni Test 
irrakkomandat 

Tnaqqis ta' kemm 
tleqq1 

Inqas minn jew daqs 30 % tal-
valur inizjali tiegħu 

ISO 2813 

It-tfarfir tal-kulur 1,5 jew aħjar (0,5 jew 1,0) EN ISO 4628-6 

It-twaqqigħ ta’ frak 
taż-żebgħa 

Densità tal-frak ta’ 2 jew 
inqas, daqs tal-farka ta’ 2 jew 
inqas 

ISO 4628-5 

It-tixqiq taż-żebgħa 
Ammont tat-tixqiq ta’ 2 jew 
inqas, daqs tax-xaqq ta’ 3 jew 
inqas 

ISO 4628-4 

It-tligħ ta' bżieżaq 
fiż-żebgħa 

Densità tal-bżieżaq ta’ 3 jew 
inqas, daqs tal-bżieżaq ta’ 3 
jew inqas. 

ISO 4628-2 

Korrużjoni2 
Ħruġ tas-sadid daqs jew aktar 
minn Ri2. 

ISO 4628-3  

1Mhux applikabbli għaż-żebgħa tal-aħħar passata nofsha tleqq u matta (irreferi għall-Anness 1 għad-dettalji). 
2Għaż-żebgħa ta’ kontra s-sadid. 
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Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-testijiet li juru prestazzjoni taż-żebgħa skont ir-rekwiżiti elenkati fi Tabella 8. 
Bl-eċċezzjoni tal-korrużjoni għaż-żebgħa tal-metall, il-kundizzjonijiet tal-effetti tat-temp artifiċjali għandhom jirriflettu l-kundizzjonijiet deskritti fl-
ISO 11507 jew (għaż-żebgħa tal-aħħar passata għall-injam li tkun għall-użu fuq barra) apparat tal-effetti aċċellerati tat-temp QUV b'esponiment ċikliku bir-
radjazzjoni tal-UV(A) u bit-tifrix tal-isprej skont EN 927-6 jew l-ekwivalenti tagħhom. 
Għall-korrużjoni għandhom jintużaw il-kategoriji tal-korrużjoni atmosferika rilevanti f’EN ISO 12944-2 u l-proċeduri li jakkumpanjawhom speċifikati 
f’EN ISO 12944-6, jew ekwivalenti. Iż-żebgħa ta’ kontra s-sadid għall-uċuħ tal-azzar għandha tiġi ttestjata wara 240 siegħa ta’ sprej tal-melħ skont l-
ISO 9227 jew ekwivalenti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li jikkonformaw 
mal-kriterji ta’ hawn fuq. 
 
2.4  Ir-reżistenza għall-fungus u għall-alka tas-saff (żebgħa ta’ barra biss) 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(Għal applikazzjonijiet fejn hija meħtieġa r-reżistenza għall-fungus u għall-alka tas-saff) 
 
Iż-żebgħa ta’ bażi użata għall-bini u għall-injam fuq barra u li għaliha huma meħtieġa karatteristiċi fungali u/jew għall-alka jenħtieġ li tissodisfa r-rekwiżiti fi 
Tabella 9.  
 
Tabella 9 Rekwiżiti għar-reżistenza għall-fungus u għall-alka 

Applikazzjoni Ir-reżistenza għall-
fungus 

Ir-reżistenza 
għall-alka 

Bini  Klassi nru 1 jew 
inqas  

Marka ta' 0 

Injam Klassi nru 1 jew 
inqas 

Marka ta' 0 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-testijiet li juru konformità skont il-metodi ta’ ttestjar EN 15457 u/jew EN 15458, jew l-ekwivalenti tagħhom. Għall-
kisi li jkun fih bijoċidi b’saff niexef inkapsulati għandhom jiġu aċċettati wkoll protokolli b’kundizzjonijiet mibdula. Il-manifatturi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar kwalunkwe varjazzjoni fil-kundizzjonijiet flimkien mar-riżultati tat-testijiet tal-istandards EN 15457 u/jew 15458. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li jikkonformaw. 
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2.5 Reżistenza taż-żebgħa tal-art għall-brix 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kisi u ż-żebgħa tal-art għandhom juru reżistenza għall-brix li ma taqbiżx is-70 mg ta’ telf tal-piż wara 1000 ċiklu ta’ ttestjar b’piż ta’ 1000 g u rota tas-CS10 
skont EN ISO 7784-2.  
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-testijiet imwettqa skont EN ISO 7784-2 jew ekwivalenti. 
Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li jikkonformaw. 
 
2.6 Imballaġġ 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Jenħtieġ li ż-żebgħa tiġi kkunsinjata f’kontejners ta’ (mhux inqas minn) X litri (dan għandu jiġi deċiż mill-awtorità pubblika sabiex jitnaqqas l-imballaġġ). 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
 1. 1.2 Kontenut ta’ Komposti Organiċi Semivolatili 

 
Għandhom jingħataw punti jekk il-prodott taż-żebgħa jkollu kontenut ta’ 
Komposti Organiċi Semivolatili (KOSV) daqs jew inqas mil-limiti stabbiliti fi 
Tabella 10. 
 
Il-kontenut ta’ KOSV għandu jiġi stabbilit għall-prodott li jkun lest għall-użu 
u għandu jinkludi kwalunkwe żieda rrakkomandata għal qabel l-użu bħas-
sustanzi kuluranti u/jew li jrattbu ż-żebgħa. 
 
Tabella 10 Limiti tal-kontenut tal-KOSV 

Deskrizzjoni tal-prodott (sottokategoriji skont 
id-Direttiva 2004/42/KE) 

Limiti tal-
KO
SV  
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(fi grammi 
għal kull 

litru, inkluż 
l-ilma) 

a. Ħitan u soqfa ta' ġewwa matti (Gloss 
<25@60°)  

301/ 402 

b. Ħitan u soqfa ta' ġewwa jleqqu (Gloss 
>25@60°)  

301/ 402 

c. Ħitan ta’ barra b'sottostrat minerali  40 
d. Iż-żebgħa għat-tirqim u l-kisi, ta' barra u ta' 

ġewwa, għall-injam u l-metall  
501/ 602 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ ġewwa, inklużi l-prodotti li jlewnu 
l-injam opaki  

30 

e. Il-verniċ u l-prodotti li jlewnu l-injam għat-
tirqim ta’ barra, inklużi l-prodotti li jlewnu l-
injam opaki 

60 

f. Il-prodotti li jlewnu l-injam ta’ barra u ta’ 
ġewwa b’binja minima  

301/ 402 

g. Primers  301/ 402 
h. Primers tat-tgħaqqid  301/ 402 
i. Il-kisi ta’ rprestazzjoni għolja f'pakkett wieħed  501/ 602 
j. Il-kisi reattiv ta' prestazzjoni għolja f'żewġ 

pakketti u li jkun għal użu aħħari speċifiku 
pereżempju għall-art  

501/ 602 

Il-kisi b’effett dekorattiv  501/ 602 
Iż-żebgħa ta’ kontra s-sadid 60 

Noti: 
1 Il-verniċ u ż-żebgħa l-bajda ta’ ġewwa 
2 Iż-żebgħa ta’ ġewwa li tkun ingħatat lewn ħafif / iż-żebgħa u l-verniċ ta’ 
barra 
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Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi: 

a) kalkolu tal-kontenut tal-KOSV, appoġġat bi Skedi ta’ Data ta’ 
Sikurezza, jekk disponibbli jew; 
b) rapport tat-test imwettaq skont l-ISO 11890-2. Barra minn hekk, 
għandhom jintużaw il-modifiki tat-testijiet ipprovduti fl-Anness 3. 

Prodotti li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għal żebgħa u verniċ, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2014/312/UE huma meqjusa li 
jikkonformaw. 
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2. Il-Kwalità tal-Arja ta’ Ġewwa: Żebgħa ta’ ġewwa 
 
Għandhom jingħataw punti lill-prodotti b’emissjonijiet (ta’ KOSV u/jew ta’ 
formaldeid) inqas mil-limiti indikati fi Tabella 11. 
 
Tabella 11 Il-limiti tal-emissjonijiet taż-żebgħa ta’ ġewwa fl-arja 

Sors ta' emissjoni 
Limiti tal-emissjonijiet 
(μg/m³) 

3 ijiem 28 jum 
KOSV1 10,000 2,000 
Formaldeid - 120 

1 Komposti Organiċi Volatili Totali 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet ibbażati fuq l-ittestjar 
analitiku skont EN 16402 jew ekwivalenti. 

2. Il-Kwalità tal-Arja ta’ Ġewwa: Żebgħa ta’ ġewwa 
 
Għandhom jingħataw punti lill-prodotti b’emissjonijiet (ta’ KOSV u/jew ta’ 
formaldeid) inqas mil-limiti indikati fi Tabella 12. 
 
Tabella 12 Il-limiti tal-emissjonijiet taż-żebgħa ta’ ġewwa fl-arja 

Sors ta' emissjoni 
Limiti tal-emissjonijiet 

(μg/m³) 
3 ijiem 28 jum 

KOSV1 10,000 1,500 
Formaldeid - 60 

1 Komposti Organiċi Volatili Totali 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet ibbażati fuq l-ittestjar 
analitiku skont EN 16402 jew ekwivalenti. 
 

 
KLAWŻOLI TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 

1 Parir tekniku u verifiki fuq il-post 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu jipprovdi parir tekniku u struzzjonijiet tax-xogħlijiet fuq il-post lill-Awtorità Kontraenti jew lill-kuntratturi tagħhom. Dan għandu jinkludi 
dan li ġej: 
 

• Dikjarazzjonijiet u gwida dwar il-metodu ta’ preparazzjoni tas-sottostrat; 
• Dikjarazzjonijiet u gwida dwar il-metodu ta’ preparazzjoni taż-żebgħa, inklużi stimi għall-applikazzjoni għal kull m2; 
• Kundizzjonijiet ottimali għall-ħżin u l-applikazzjoni tal-prodott; 
• Miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji biex jitnaqqas it-tniġġis ambjentali; 
• Parir dwar rimi xieraq ta’ żebgħa mhux użata. 
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Għandu jkun disponibbli wkoll parir tekniku, fuq talba, lill-operaturi tal-post tal-Awtorità Kontraenti jew lill-kuntratturi tagħhom fil-forma ta’ żjarat fuq il-
post (f’għadd u kamp ta’ applikazzjoni li għandhom jiġu speċifikati mill-awtorità kontraenti fl-istadju tal-offerti) jew ta’ hotline tekniku (f’lingwa speċifikata 
mill-awtorità kontraenti). 
 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li jkun fiha l-informazzjoni elenkata. Feedback bil-miktub mill-operaturi li japplikaw iż-żebgħa għandu 
jikkonferma l-għoti sodisfaċenti ta’ parir tekniku u ta’ appoġġ fuq il-post. 
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3.2 Kuntratti tax-xogħlijiet ta’ żebgħa 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Ix-xogħlijiet ta’ żebgħa li jimmassimizzaw it-tul tal-ħajja taż-żebgħa filwaqt li jimminimizzaw l-impatti ambjentali assoċjati 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
1. Kompetenzi tal-offerent 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu juri kompetenzi professjonali fl-oqsma li ġejjin, kif rilevanti għan-natura tal-kuntratt li jkun qiegħed jingħata (agħżel kif rilevanti għall-
kuntratt): 
 

• Dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għall-użu effiċjenti ta’ żebgħa fuq il-post, inkluża l-preparazzjoni tal-istimi u l-użu ta’ tagħmir speċjalizzat; 
• Dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għall-preparazzjoni tas-sottostrati u t-taħlitiet taż-żebgħa qabel l-applikazzjoni.  Dan għandu jinkludi, kif xieraq, 

proċeduri ta’ sigurtà għat-tneħħija ta’ saffi u kisjiet eżistenti u t-trattament ta’ żebgħa u verniċ ġodda waqt l-applikazzjoni tagħhom; 
• L-applikazzjoni ta’ prodotti ambjentalment imtejba, inklużi dawk b’kontenut tal-KOV imnaqqas; 
• L-applikazzjoni taż-żebgħa tal-aħħar passata durabbli u bi speċifikazzjoni għolja, b’referenza għall-istandards EN rilevanti jew l-ekwivalenti 

tagħhom; 
• Politiki u sistemi għall-ġestjoni tal-appoġġ li jnaqqsu l-iskart miż-żebgħa, jimmassimizzaw l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ ta’ żebgħa mhux użata u 

li jiżguraw ir-rimi sikur tagħha u r-rimi sikur ta’ kimiċi oħrajn bħall-aġenti li jneħħu ż-żebgħa. 
 

Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin preċedenti li fihom twettqu l-elementi 
msemmija hawn fuq. 
 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. L-użu ta’ żebgħa li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kuntratti tax-xogħol ta’ żebgħa għandhom jitwettqu bl-użu ta’ prodotti taż-żebgħa li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku tal-UE 
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kif speċifikat fl-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għall-kriterji ewlenin tat-Taqsima 4.1 Żebgħa u verniċ tal-APE tal-UE. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li għandhom jintużaw jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 
 
2. L-immaniġġjar tal-iskart miż-żebgħa u taż-żebgħa mhux użata 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu jissottometti pjan għall-immaniġġjar tal-iskart għaż-żebgħa li jifdal mill-preparazzjoni tas-sottostrat u mill-applikazzjoni. Il-pjan għandu 
jinkludi: 

• Fejn ikun meħtieġ li titneħħa ż-żebgħa/jitneħħew il-marki, valutazzjoni tal-kontenut perikoluż potenzjali taż-żebgħa li tneħħiet mis-sottostrati u, jekk 
jiġi identifikat riskju, dikjarazzjoni dwar metodu għall-mitigazzjoni tar-riskju permezz ta’ trattament u rimi sikur. 

• Dikjarazzjoni dwar il-metodu għal prattiki fuq il-post għat-tindif tat-tagħmir taż-żebgħa u l-ħżin tal-iskart miż-żebgħa u ta’ żebgħa mhux użata għal 
rimi sikur bħala skart perikoluż. 

• Miżuri biex jitnaqqsu l-iskart miż-żebgħa u ż-żebgħa mhux użata. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi pjan għall-immaniġġjar tal-iskart iddokumentat li għandu jinkludi dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għat-tneħħija taż-żebgħa 
sikura, għat-tindif tat-tagħmir u għat-trattament u r-rimi ta’ skart miż-żebgħa u żebgħa mhux użata, kif ukoll il-miżuri applikati biex jitnaqqsu l-iskart miż-
żebgħa u ż-żebgħa mhux użata. 
 
Imbagħad, il-monitoraġġ tal-iskart miż-żebgħa għandu jsir permezz ta’ klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt. 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
 1. Kuntratti ta’ żebgħa bbażati fuq il-prestazzjoni 

(Fejn isiru offerti għal kuntratti ta’ żebgħa u ta’ manutenzjoni bbażati fuq il-
prestazzjoni fit-tul) 
 
Għandhom jingħataw punti skont il-volum stmat taż-żebgħa użata filwaqt li 
tinżamm il-kwalità tal-wiċċ miżbugħ tul il-validità tal-kuntratt. 
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Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokument li jistabbilixxi l-kwantitajiet stmati ta’ 
żebgħa meħtieġa waqt il-programm ikkuntrattat, inklużi suppożizzjonijiet li 
saru dwar l-għadd meħtieġ ta’ passati ta’ żebgħa ġodda tul il-validità tal-
kuntratt. 
 

 2. L-użu mill-ġdid u/jew ir-riċiklaġġ tal-iskart miż-żebgħa u taż-żebgħa 
mhux użata 
 

Għandhom jingħataw punti li jirriflettu impenn li l-iskart miż-żebgħa u ż-
żebgħa mhux użata jintużaw mill-ġdid jew jiġu rriċiklati. L-offerent għandu 
jissottometti pjan ta’ mmaniġġjar li jistabbilixxi l-arranġamenti li saru sabiex 
jiġi żgurat li l-iskart miż-żebgħa u ż-żebgħa mhux użata li jirriżultaw mix-
xogħlijiet: 

• Jintużaw mill-ġdid mill-kuntrattur, u/jew 

• Jintużaw mill-ġdid esternament; u/jew 

• Jiġu rriċiklati. 

Rotot ta’ użu mill-ġdid jew ta’ riċiklaġġ jistgħu jinkludu proġetti ta’ użu mill-
ġdid jew il-manifattura ta’ żebgħa ġdida bl-użu ta’ prodott ta’ skart jew 
prodott mhux użat bħala bażi. Sistema ta’ monitoraġġ se tintuża biex tqis l-
iskart miż-żebgħa u ż-żebgħa mhux użata. 

 

Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi pjan ta’ mmaniġġjar iddokumentat li għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-arranġamenti li saru sabiex jiġi żgurat li l-iskart miż-
żebgħa u ż-żebgħa mhux użata jintużaw mill-ġdid mill-kuntrattur u/jew minn 
entità esterna oħra u/jew jiġu rriċiklati. 
 



 

31 

 

KLAWŻOLI TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 
1. L-immaniġġjar tat-trattament taż-żebgħa 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords ta’ (għal kuntratti bbażati fuq il-prestazzjoni): 

• Il-kwantità taż-żebgħa mixtrija; 
• Il-kwantitajiet attwali taż-żebgħa użati biex jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. 

 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll rekords li jirriżultaw għall-iskart miż-żebgħa u għaż-żebgħa mhux użata, inkluż l-intraċċar fejn dawn ikunu: 

• Intużaw mill-ġdid mill-kuntrattur; 
• Intużaw mill-ġdid esternament; 
• Ġew irriċiklati; 
• Intremew b’mod sikur. 

 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll rekords – f’każ li s-saff taż-żebgħa l-qadim kellu jitneħħa mis-sottostrat, li dan ġie: 

• Ittrattat b’mod sikur; 
• Intrema b’mod sikur għal trattament bħala skart perikoluż. 
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3.3 Il-marki tat-toroq 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ marki tat-toroq b’impatt ambjentali mnaqqas 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

1. It-taħlita użata għall-marki tat-toroq 

 
1.1 Kontenut tal-Komposti Organiċi Volatili (KOV) 
 
(i) Il-kontenut massimu tal-KOV ma għandux jaqbeż il-limitu ta’ 150 g/l. Il-
kontenut tal-KOV għandu jiġi stabbilit għall-prodott li jkun lest għall-użu u 
għandu jinkludi kwalunkwe żieda rrakkomandata għal qabel l-użu. Is-solventi 
li għandhom kontribut negliġibbli għall-formazzjoni tal-ismogg (elenkati fl-
Anness 4) jistgħu jiġu esklużi mill-kalkolu tal-KOV. 
Eċċezzjonalment, meta l-akkwirenti jistabbilixxu li l-marki tat-toroq iridu 
jiġu applikati taħt kundizzjonijiet tat-temp li jipprevjenu l-użu ta’ marki tat-
toroq b’KOV baxx (umdità tal-arja relattiva > 80 %, temperatura tal-arja < 
5 ˚C jew  
> 40 ˚C), il-kontenut totali tal-KOV ma għandux jaqbeż it-395 g/l. 
 
(ii) Il-komposti li ġejjin ma għandhomx jintużaw: 

− Solventi klorurati, bħal klorur tal-metilen jew kloroalkani,  
− Solventi aromatiċi, bħal benżen, etil benżen, toluwen, jew ksilen,  
− Eteri tal-glikol ibbażati fuq l-etilen jew l-aċetati tagħhom. 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tal-kalkoli abbażi tal-ingredjenti u l-

1.1 Kontenut tal-Komposti Organiċi Volatili (KOV) 
 
(i) Il-kontenut massimu tal-KOV ma għandux jaqbeż il-limitu ta’ 100 g/l.  
 
(ii) Il-komposti li ġejjin ma għandhomx jintużaw: 

− Solventi klorurati, bħal klorur tal-metilen jew kloroalkani; 
− Solventi aromatiċi, bħal benżen, etil benżen, toluwen, jew ksilen; 
− Eteri tal-glikol ibbażati fuq l-etilen jew l-aċetati tagħhom. 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tal-kalkoli abbażi tal-ingredjenti u l-
materja prima jew rapport tat-test skont l-ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 
(fejn huma preżenti d-dilwenti reattivi) jew ekwivalenti, appoġġati minn 
kalkoli meħtieġa. Barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni li s-
solventi esklużi b’mod speċifiku ma ntużawx. 
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materja prima jew rapport tat-test skont l-ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 
(fejn huma preżenti d-dilwenti reattivi) jew ekwivalenti, appoġġati minn 
kalkoli meħtieġa. Barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni li s-
solventi esklużi b’mod speċifiku ma ntużawx. 
 

1.2 Tikkettar ta’ prodotti perikolużi 
 
Il-prodott finali ma għandux jiġi kklassifikat bħala tossiku akut, bħala 
sustanza tossika speċifika għall-organi fil-mira, bħala prodott karċinoġenu, 
mutaġeniku jew tossiku għar-riproduzzjoni, bħala prodott perikoluż għall-
ambjent, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP), kif 
indikat fi Tabella 13. 
 
Tabella 13 Klassifikazzjoni tal-prodott finali 

Tossiċità akuta Toss. Akuta 1 
Toss. Akuta 2 
Toss. Akuta 3 

Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment ripetut  
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment wieħed  

STOT RE 1 jew 2 
STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A 
Karċ. 1B 
Karċ. 2 

Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossiċità riproduttiva  Ripr. 1A 
Ripr. 1B 
Ripr. 2 

Perikoluż għall-ambjent akkwatiku Akkwatiku Akut 1 

1.2 Tikkettar ta’ prodotti perikolużi 
 
Il-prodott finali ma għandux jiġi kklassifikat bħala tossiku akut, bħala 
sustanza tossika speċifika għall-organi fil-mira, bħala prodott karċinoġenu, 
mutaġeniku jew tossiku għar-riproduzzjoni, bħala prodott perikoluż għall-
ambjent, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP), kif 
indikat fi Tabella 14. 
 
Tabella 14 Klassifikazzjoni tal-prodott finali 

Tossiċità akuta Toss. Akut 1 
Toss. Akut 2 
Toss. Akut 3 

Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment ripetut  
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – 
esponiment wieħed  

STOT RE 1 jew 2 
STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A 
Karċ. 1B 
Karċ. 2 

Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Tossiċità riproduttiva  Ripr. 1A 
Ripr. 1B 
Ripr. 2 

Perikoluż għall-ambjent akkwatiku Akkwatiku Akut 1 
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Akkwatiku Kroniku 1 
jew 2 

 
 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma li l-
prodotti li għandhom jiġu fornuti mhumiex ikklassifikati mal-perikli elenkati. 
Id-dokumentazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-taħlita għandha tingħata skont ir-
regoli pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP) 
u/jew l-Iskedi ta’ Data ta’ Sikurezza. 
 

Akkwatiku Kroniku 1 
jew 2 
Akkwatiku Kroniku 3 

 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma li l-
prodotti li għandhom jiġu fornuti mhumiex ikklassifikati mal-perikli elenkati. 
Id-dokumentazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-taħlita għandha tingħata skont ir-
regoli pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP) 
u/jew l-Iskedi ta’ Data ta’ Sikurezza. 
 

1.3 Ingredjenti perikolużi 
 
Il-prodott għandu jkun konformi mar-restrizzjonijiet ippreżentati fi Tabella 
15, fejn is-sustanzi jistgħu jkunu meħtieġa jissodisfaw karatteristiċi 
partikolari jew ikunu ristretti fir-rigward tal-konċentrazzjoni tagħhom. 
  
Tabella 15 Rekwiżiti għall-ingredjenti perikolużi fil-marki tat-toroq 

Ingredjent 

Restrizzjoni 
jew l-ogħla 
limitu ta’ 
konċentrazzjon
i 

1.3 Ingredjenti perikolużi 
 
Il-prodott għandu jkun konformi mar-restrizzjonijiet ippreżentati fi Tabella 
16, fejn is-sustanzi jistgħu jkunu meħtieġa jissodisfaw karatteristiċi 
partikolari jew ikunu ristretti fir-rigward tal-konċentrazzjoni tagħhom. 
 
Tabella 16 Rekwiżiti għall-ingredjenti perikolużi fil-marki tat-toroq 

Ingredjent 
Restrizzjoni jew l-ogħla 
limitu ta’ 
konċentrazzjoni 

Il-preżervattivi b'saff niexef: Il-preżervattivi għandhom 
ikunu non-
bijoakkumulattivi1  

Ftalati: 
Il-ftalati 6 li huma identifikati bħala 
sustanzi ta’ tħassib serju ħafna u elenkati 

0.1 % w/w 
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Il-preżervattivi b'saff niexef: Il-preżervattivi 
għandhom ikunu 
non-
bijoakkumulatti
vi1  

Ftalati: 
Il-ftalati4 li huma identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib 
serju ħafna u elenkati fil-lista ta’ kandidati tar-
Regolament REACH5 ma għandhomx ikunu preżenti fi 
kwalunkwe preparazzjoni jew taħlita taż-żebgħa jew 
tal-verniċ tagħhom. 
 

0.1 % w/w 

Metalli: 
Kadmju, ċomb, kromju VI, merkurju, arseniku, selenju 

0.01 % w/w 
għal kull metall 
jew 
kumpless/melħ 
metalliku, kif 
xieraq 

1 Ingredjent jitqies bijoakkumulattiv meta jkollu Log Kow ≤ 3.2 jew fattur ta’ 
bijokonċentrazzjoni (BCF) ≤ 100. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma l-
konformità mal-kriterju, jiġifieri: 

• għall-preżervattivi: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-
prodott. 

fil-lista ta’ kandidati tar-Regolament 
REACH 7 ma għandhomx ikunu preżenti fi 
kwalunkwe preparazzjoni jew taħlita taż-
żebgħa jew tal-verniċ tagħhom. 
 
Metalli: 
Kadmju, ċomb, kromju VI, merkurju, 
arseniku, selenju 

0.01 % w/w   
għal kull metall jew 
kumpless/melħ metalliku, 
kif xieraq 

1 Ingredjent jitqies bijoakkumulattiv meta jkollu Log Kow ≤ 3.2 jew fattur ta’ 
bijokonċentrazzjoni (BCF) ≤ 100. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa li tikkonferma l-
konformità mal-kriterju, jiġifieri: 

• għall-preżervattivi: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-
prodott. 

• barra minn hekk għall-preżervattivi: rapport tat-test li juża l-Linji 
gwida tat-Testijiet tal-OECD 305 jista’ jintuża bħala alternattiva 
għall-Iskeda ta’ Data ta’ Sikurezza għall-iskop uniku ta’ konferma li 
l-preżervattivi użati huma non-bijoakkumulattivi. 

• għall-ftalati: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-prodott 
u/jew dikjarzzjoni tal-Artikolu 33(1)10 ta’ REACH li huma validi 
għall-prodotti li għandhom jiġu fornuti.  

• għall-metall: rapport tat-test ibbażat fuq is-serje 3856 tal-ISO jew 
ekwivalenti. 

                                                      
4 Sabiex jissodisfaw dan ir-rekwiżit, l-offerenti u/jew il-fornituri tagħhom se jkollhom jeżaminaw il-Lista ta’ Kandidati REACH għall-ftalati. Għalkemm bħala ingredjent, il-
ftalati faċli tidentifikahom minħabba li l-funzjoni tagħhom hija ġeneralment bħala plastifikant, mhux il-ftalati kollha li jidhru fil-Lista ta’ Kandidati jkunu faċilment 
rikonoxxibbli. Għalhekk l-għoti ta’ definizzjoni kimika lill-offerenti jista’ jkun utli. Għal dan il-għan, huma ddefiniti bħala “grupp ta’ komposti kimiċi li l-bażi strutturali 
tagħhom hija ester ta’ aċidu ftaliku (1,2-benżen aċidu dikarbossiliku)”.  
5 ECHA, Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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• barra minn hekk għall-preżervattivi: rapport tat-test li juża l-Linji 
gwida tat-Testijiet tal-OECD 305 jista’ jintuża bħala alternattiva 
għall-Iskeda ta’ Data ta’ Sikurezza għall-iskop uniku ta’ konferma li 
l-preżervattivi użati huma non-bijoakkumulattivi. 

• għall-ftalati: Skedi ta’ Data ta’ Sikurezza għat-taħlita tal-prodott 
u/jew dikjarazzjoni tal-Artikolu 33(1) ta’ REACH 6 li huma validi 
għall-prodotti li għandhom jiġu fornuti.  

• għall-metall: rapport tat-test ibbażat fuq is-serje 3856 tal-ISO jew 
ekwivalenti. 

 

2. Kontenut ta’ ingredjenti perikolużi fiż-żibeġ tal-ħġieġ 
 
Iż-żibeġ tal-ħġieġ li jintużaw ma għandux ikun fihom arseniku, antimonju u 
ċomb f’konċentrazzjonijiet individwali li jaqbżu l-200 ppm. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test li jivverifika l-konċentrazzjonijiet 
tas-sustanzi speċifikati preżenti fiż-żibeġ tal-ħġieġ skont EN 1423 jew 
ekwivalenti. 

2. Kontenut ta’ ingredjenti perikolużi fiż-żibeġ tal-ħġieġ 
 
Iż-żibeġ tal-ħġieġ li jintużaw ma għandux ikun fihom arseniku, antimonju u 
ċomb f’konċentrazzjonijiet individwali li jaqbżu l-150 ppm. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test li jivverifika l-konċentrazzjonijiet 
tas-sustanzi speċifikati preżenti fiż-żibeġ tal-ħġieġ skont EN 1423 jew 
ekwivalenti. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Nota ta’ spjegazzjoni: L-Artikolu 33(1) ta’ REACH ma jirreferix għat-taħlitiet (bħal żebgħa u ħafna mit-taħlitiet għall-marki tat-toroq), iżda għall-oġġetti biss. L-oġġetti li 
normalment ikunu jinsabu fil-marki tat-toroq li mhumiex taħlitiet huma sistemi tal-plastik strutturali u prodotti għall-marki tat-toroq iffurmati minn qabel iddefiniti bħala tejp, 
marki tat-toroq bi plastik kiesaħ iffurmati minn qabel jew marki tat-toroq termoplastiċi ffurmati minn qabel. F’dan il-każ, għandu japplika l-Artikolu 33(1) ta’ REACH: Skont 
dan l-Artikolu, il-fornituri (dan jinkludi wkoll il-ħwienet professjonali li minnhom jinxtara l-oġġett u l-produtturi jew l-importaturi tal-oġġett) għandhom jipprovdu lir-
riċevituri (f’dan il-każ l-akkwirenti) informazzjoni dwar l-użu sikur tal-oġġett. Bħala minimu, għandu jiġi kkomunikat lir-riċevitur (f’dan il-każ l-akkwirent) l-isem tas-
sustanza(i) tal-lista ta’ kandidati li jinsabu fl-oġġett, jekk dawn ikunu preżenti fil-konċentrazzjoni ta’ aktar minn 0,1 % tal-piż tal-oġġett.  
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3. Il-kwalità u d-durabbiltà tas-sistema għall-immarkar tat-toroq 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu juri li l-marki tat-toroq ikollhom ir-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni, jiġifieri għall-viżibbiltà billejl, il-viżibbiltà matul il-ġurnata, ir-
reżistenza għaż-żliq u l-erożjoni, wara għadd definit ta' rifsiet bir-roti1, kif speċifikat mill-akkwirent fis-sejħa għall-offerti. 
 
1 B’mod indikattiv, prestazzjoni raġonevoli tista’ titqies bħala 500.000 rifsa bir-roti, skont l-istandards EN 1824 u EN 13197. Jekk ikun mixtieq livell ogħla ta’ 
prestazzjoni, f’dak il-każ jenħtieġ li jkun speċifikat għadd ogħla ta’ rifsiet bir-roti. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi rapport tat-test jew l-approvazzjoni ta’ faċilità tat-test nazzjonali li juru konformità tas-sistema għall-immarkar tat-toroq skont il-
kundizzjonijiet xierqa għall-kuntratt u skont EN 1824, EN 13197 jew ekwivalenti. Sabiex tiżgura komparabbiltà, fis-sejħa għall-offerta l-awtorità kontraenti 
għandha tispeċifika l-metodu ta’ ttestjar li għandu jintuża mill-offerenti kollha. 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
1. It-taħlita użata għall-marki tat-toroq – Kontenut ta’ pigment abjad 
(diossidu tat-titanju) 
(Għas-sejħa għall-offerti fejn huma stabbiliti rekwiżiti speċifiċi ta’ kwalità u 
durabbiltà) 
 
Għandhom jingħataw punti lill-offerent bi prodott li jkun fih kontenut ta’ 
pigment abjad aktar baxx mil-limiti li ġejjin: 

− għas-sistemi applikati b’ <1 kg/m2: <14 % TiO2, 
− għas-sistemi applikati b’ >1 kg/m2: <10 % TiO2. 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni għat-taħlita tal-prodott, 
appoġġata b’riżultati tat-testijiet jew dikjarazzjoni ta’ konformità tal-korp ta’ 
omologazzjoni rilevanti2, li juru l-kontenut ta’ pigment abjad. 
 

1. It-taħlita użata għall-marki tat-toroq – Kontenut ta’ pigment abjad 
(diossidu tat-titanju) 
(Għas-sejħa għall-offerti fejn huma stabbiliti rekwiżiti speċifiċi ta’ kwalità u 
durabbiltà) 
 
Għandhom jingħataw punti lill-offerent bi prodott li jkun fih kontenut ta’ 
pigment abjad aktar baxx mil-limiti li ġejjin: 

− għas-sistemi applikati b’ <1 kg/m2: <10 % TiO2, 
− għas-sistemi applikati b’ >1 kg/m2: <8 % TiO2. 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni għat-taħlita tal-prodott, 
appoġġata b’riżultati tat-testijiet jew dikjarazzjoni ta’ konformità tal-korp ta’ 
omologazzjoni rilevanti2, li juru l-kontenut ta’ pigment abjad. 
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2 Korp ta’ omologazzjoni huwa korp uffiċjali li jwettaq iċ-ċertifikazzjoni u l-
approvazzjoni minn qabel tal-prodotti skont kriterji speċifiċi ta’ prestazzjoni 
għall-użu fil-livell nazzjonali, reġjonali u/jew lokali. 
 

2 Korp ta’ omologazzjoni huwa korp uffiċjali li jwettaq iċ-ċertifikazzjoni u l-
approvazzjoni minn qabel tal-prodotti skont kriterji speċifiċi ta’ prestazzjoni 
għall-użu fil-livell nazzjonali, reġjonali u/jew lokali. 
 

 2. Żibeġ tal-ħġieġ – Kontenut tal-ħġieġ irriċiklat 
 
(Għax-xiri ta’ marki tat-toroq li jkun fihom iż-żibeġ tal-ħġieġ li jissodisfaw il-
grad speċifiku tal-viżibbiltà matul il-lejl u tar-retroriflettività stabbiliti fis-
sejħa għall-offerta. Dan il-kriterju mhuwiex applikabbli meta karatteristiċi 
speċjali, bħar-rekwiżiti ta’ retroriflettività għolja, ikunu speċifikati mill-
awtorità kontraenti.) 
 
Għandhom jingħataw X punti fi proporzjon għall-kontenut irriċiklat (bil-
massa) tal-ammont totali taż-żibeġ tal-ħġieġ użati biex jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt. Il-kontenut irriċiklat għandu jiġi kkalkulat fuq il-
bażi ta’ bilanċ ta’ massa medja tal-materja prima użata (skont il-metodoloġija 
preskritta fl-ISO 14021). 
 
Tabella 17. Punti li għandhom jingħataw abbażi tal-kontenut tal-ħġieġ 
irriċiklat. 

Kontenut ta' ħġieġ irriċiklat Punti 

75 % - 100 % 100 % tal-punti 

50 % - 75 % 75 % tal-punti 

25 % - 50 % 50 % tal-punti 

< 25 % 0 punti 

 
Il-grad speċifikat tal-viżibbiltà matul il-lejl u tar-retroriflettività 
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f’kundizzjonijiet imxarrba stabbiliti fis-sejħa għall-offerta għandu jiġi 
ssodisfat. 
 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni vverifikata minn parti 
terza mill-manifattur(i) taż-żibeġ tal-ħġieġ li tindika l-kontenut 
irriċiklat (bil-massa) tal-ammont totali taż-żibeġ tal-ħġieġ użati biex 
jitwettaq il-kuntratt. Mal-għoti tal-kuntratt, jew fuq talba mill-awtorità 
kontraenti, l-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni vverifikata 
minn parti terza li tiddeskrivi l-kalkolu (skont il-metodoloġija 
preskritta fl-ISO 14021) tal-imsemmi kontenut irriċiklat, kif ukoll 
rekords ivverifikati minn parti terza tad-data li tappoġġa l-imsemmi 
kalkolu inkluż, bħala minimu, dokumentazzjoni dwar is-sistema ta’ 
kontroll tal-produzzjoni tal-lottijiet u tal-fabbrika (imħaddma skont 
EN 1423 jew ekwivalenti1). 

1 Dan jista’ jinkludi l-ISO 9001 jew skema nazzjonali jew internazzjonali għall-verifika tat-
traċċabbiltà tal-kontenut irriċiklat. 
 

KLAWŻOLI TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 

1 Appoġġ tekniku u verifiki fuq il-post 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi parir tekniku u struzzjonijiet tax-xogħlijiet fuq il-post lill-Awtorità Kontraenti jew lill-kuntratturi tagħhom, inkluż: 

• Dikjarazzjonijiet u gwida dwar il-metodu ta’ preparazzjoni tas-sottostrat, 
• Dikjarazzjonijiet u gwida dwar il-metodu ta’ preparazzjoni tal-prodott, inklużi stimi għall-applikazzjoni għal kull m2, 
• Kundizzjonijiet ottimali għall-ħżin u l-applikazzjoni tal-prodott, inkluż appoġġ fl-għażla u l-użu tat-tagħmir tal-applikazzjoni, 



 

40 

 

• Miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji biex jitnaqqas it-tniġġis ambjentali, 
• Parir dwar rimi xieraq ta’ prodott mhux użat. 

 
Għandu jkun disponibbli wkoll parir tekniku, fuq talba, lill-operaturi tal-post tal-Awtorità Kontraenti jew lill-kuntratturi tagħhom fil-forma ta’ żjarat fuq il-
post (f’għadd u skont kamp ta’ applikazzjoni li għandhom jiġu speċifikati mill-awtorità kontraenti fl-istadju tal-offerti) jew ta’ hotline tekniku (f’lingwa 
speċifikata mill-awtorità kontraenti). 
 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li jkun fiha l-informazzjoni elenkata. Feedback bil-miktub mill-operaturi li japplikaw il-prodott għall-marki tat-
toroq għandu jikkonferma l-għoti sodisfaċenti ta’ parir tekniku u ta’ appoġġ fuq il-post. 
 
 

3.4 Kuntratti tax-xogħlijiet tal-immarkar tat-toroq 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

L-għoti ta’ kuntratti tax-xogħlijiet li jimmassimizzaw it-tul tal-ħajja tal-marki tat-toroq 
filwaqt li jimminimizzaw l-impatti ambjentali assoċjati 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
1. Kompetenzi tal-offerent 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu juri kompetenzi professjonali fl-oqsma li ġejjin, kif rilevanti għan-natura tal-kuntratt li jkun qiegħed jingħata: 

• Dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għall-użu effiċjenti ta’ mmarkar tat-toroq fuq il-post, inkluża l-preparazzjoni tal-istimi u l-użu ta’ tagħmir 
speċjalizzat; 

• Dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għall-preparazzjoni tas-sottostrati (inkluż, fejn xieraq, proċeduri ta’ sikurezza għat-tneħħija tal-marki tat-toroq li 
setgħu saru b’pigment taċ-ċomb u li jitqiesu perikolużi; jew tneħħija bi pressjoni għolja tal-marki tat-toroq);  

• Dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għall-preparazzjoni tat-taħlitiet tal-immarkar tat-toroq u t-trattament tagħhom waqt l-applikazzjoni tagħhom; 
• L-applikazzjoni ta’ prodotti ambjentalment imtejba, inklużi dawk b’kontenut tal-KOV imnaqqas; 
• L-applikazzjoni taż-żebgħa tal-aħħar passata durabbli u bi speċifikazzjoni għolja, b’referenza għall-istandards EN rilevanti jew l-ekwivalenti 

tagħhom; 



 

41 

 

• Politiki u sistemi għall-ġestjoni tal-appoġġ li jnaqqsu l-iskart mill-marki tat-toroq, jimmassimizzaw l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ ta’ skart mill-
marki tat-toroq u marki tat-toroq mhux użati u li jiżguraw ir-rimi sikur tagħhom u r-rimi sikur ta’ kimiċi oħrajn bħall-aġenti li jneħħu l-marki tat-
toroq. 

 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin preċedenti li fihom twettqu l-elementi 
msemmija hawn fuq. 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. L-użu ta’ marki tat-toroq li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kuntratti tax-xogħol kollha għandhom jitwettqu bl-użu ta’ prodotti għall-marki tat-toroq li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku tal-
UE kif speċifikat fl-Ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-kriterji ewlenin tat-Taqsima 4.3 Marki tat-Toroq tal-APE tal-UE. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti użati jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 
2. L-immaniġġjar tal-iskart u tal-materjal għall-marki tat-toroq mhux użat 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent għandu jissottometti pjan għall-immaniġġjar tal-iskart għall-materjal għall-marki tat-toroq li jifdal mill-preparazzjoni tas-sottostrat u mill-
applikazzjoni. Il-pjan għandu jinkludi: 

• Fejn ikun meħtieġ li jitneħħew il-marki, valutazzjoni għall-kontenut perikoluż potenzjali tal-materjal għall-marki tat-toroq li għandu jitneħħa mis-
sottostrat u, jekk jiġi identifikat riskju, dikjarazzjoni dwar metodu għall-mitigazzjoni tar-riskju permezz ta’ trattament u rimi sikur. 

• Dikjarazzjoni dwar il-metodu għal prattiki fuq il-post fit-tindif tat-tagħmir u l-ħżin tal-iskart mill-marki tat-toroq u ta’ marki tat-toroq mhux użati għal 
rimi sikur bħala skart perikoluż. 

• Miżuri biex jitnaqqas l-iskart u l-materjal għall-marki tat-toroq mhux użat. 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi pjan għall-immaniġġjar tal-iskart iddokumentat li għandu jinkludi dikjarazzjonijiet dwar il-metodu għat-tneħħija tal-marki sikur, 
għat-tindif tat-tagħmir u għat-trattament u r-rimi ta’ skart mill-marki tat-toroq u marki tat-toroq mhux użati, kif ukoll il-miżuri applikati biex jitnaqqsu l-iskart 
mill-marki tat-toroq u l-marki tat-toroq mhux użati. 
Il-monitoraġġ tal-iskart li jirriżulta mill-materjal għall-marki tat-toroq għandu jiġi indirizzat bħala klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt. 



 

42 

 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
 1 Kuntratti bbażati fuq il-prestazzjoni 

(Fejn isiru offerti għal kuntratti ta’ applikazzjoni tal-marki tat-toroq u ta’ 
manutenzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni fit-tul) 
 
Għandhom jingħataw punti skont il-volum stmat tal-materjal użat għall-marki 
tat-toroq filwaqt li tinżamm il-kwalità tal-marki tat-toroq tul il-validità tal-
kuntratt. 
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokument li jistabbilixxi l-kwantitajiet stmati ta’ 
materjal għall-marki tat-toroq meħtieġa waqt il-programm ikkuntrattat, 
inklużi suppożizzjonijiet li saru dwar l-għadd meħtieġ ta’ mmarkar mill-ġdid 
tul il-validità tal-kuntratt. 

KLAWŻOLI TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 
1. L-immaniġġjar tal-użu u tal-applikazzjoni tal-marki tat-toroq 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords ta’ (għal kuntratti bbażati fuq il-prestazzjoni): 

• Il-kwantità tal-marki tat-toroq mixtrija; 
• Il-kwantitajiet attwali tal-marki tat-toroq użati biex jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. 

 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll rekords li jirriżultaw għall-iskart mill-marki tat-toroq u għall-marki tat-toroq mhux użati, inkluż l-intraċċar fejn dawn 
ikunu: 

• Intużaw mill-ġdid mill-kuntrattur; 
• Intużaw mill-ġdid esternament; 
• Ġew irriċiklati; 
• Intremew b’mod sikur. 

 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi wkoll rekords – f’każ li s-saff tal-marki tat-toroq il-qadim kellu jitneħħa mis-sottostrat, li dan ġie: 
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• Ittrattat b’mod sikur; 
• Intrema b’mod sikur għal trattament bħala skart perikoluż. 

 
4 KOST TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
Fl-iżvilupp tal-kriterji għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku, wieħed mill-aktar aspetti importanti li għandu jitqies huwa l-analiżi tal-kostijiet tul iċ-
ċiklu tal-ħajja tal-prodotti bl-aqwa prestazzjoni ambjentali fir-rigward ta' prodotti medji fis-suq. Il-kunsiderazzjonijiet tal-kostijiet (bl-użu ta’ 
perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja) huma importanti ħafna fl-isfera pubblika peress li dawn jikkontribwixxu fil-ġustifikazzjoni tal-infiq pubbliku. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jagħmlu għażliet li jkunu ta’ ġid fit-tul. 

Sabiex l-akkwirenti pubbliċi jkunu jistgħu jagħżlu l-prodotti li se jkunu l-aktar kosteffiċjenti huwa rrakkomandat li tintuża perspettiva taċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-prodott u jiġi applikat approċċ tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja (LCC). LCC iqis iċ-ċiklu kollu tal-ħajja (fiżika) ta’ prodott, mill-
produzzjoni sar-rimi. Skont il-perspettiva li tiġi adottata fil-valutazzjoni LCC, il-kostijiet ta’ stadji differenti jistgħu jiġu kkalkulati b’aktar jew 
inqas dettall. Il-fażi ta’ użu taċ-ċiklu tal-ħajja hija rilevanti għall-akkwirenti pubbliċi minħabba li se jkun hemm dan il-kost. Il-kost tal-
produzzjoni tal-prodott li għandu jinxtara m'hemmx għalfejn jiġi kkalkulat fid-dettall, minħabba li l-element ta’ kost rilevanti għall-awtorità tax-
xiri jiġi integrat fil-prezz tal-prodott finali. 

Ħafna oġġetti akkwistati, bħal kompjuters jew printers, jirrikjedu l-elettriku u oġġetti konsumabbli biex jiffunzjonaw u l-kostijiet ta’ dawn spiss 
jistgħu jaqbżu l-kost tax-xiri inizjali tal-oġġett. Fir-rigward taż-żebgħa u l-verniċ, ġeneralment il-kostijiet tul il-ħajja jiġġarrbu biss fil-mument li 
tingħata ż-żebgħa. Il-kunsiderazzjonijiet ewlenin għall-kalkolu tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja huma: 

• il-kost tax-xiri u tal-konsenja (pereżempju, kost għal kull litru ta’ żebgħa jew verniċ kif konsenjat); 

• ir-rata ta’ tixrid biex jiġu ssodisfati l-kriterji ta’ prestazzjoni (pereżempju, l-ammont ta’ żebgħa meħtieġ biex ikopri l-erja ta’ wiċċ 
partikolari); 

• il-prestazzjoni tul il-ħajja (żmien bejn passata ta’ żebgħa ġdida u oħra biex jinżammu l-kriterji ta’ prestazzjoni); 

• il-kostijiet tar-rimi (rimi ta’ żebgħa mhux użata). 

 

Kostijiet li teoretikament jistgħu jiġġarrbu iżda li ma tqisux kienu: 
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• Għaż-żebgħa ta’ barra, il-bidla fil-prestazzjoni termali għall-bini: 

o L-għażla tal-kulur huwa l-fattur dominanti li jaffettwa l-prestazzjoni termali. 

• Il-ħinijiet tax-xogħol u l-kost tat-tagħmir għall-applikazzjoni taż-żebgħa: 

o L-iffissar ta’ kostijiet u d-differenzjazzjoni tal-prodotti b’mod sinifikanti abbażi ta’ dan il-varjabbli huma impossibbli. 

• Kostijiet ta’ rimi addizzjonali fit-tmiem tal-ħajja għall-wiċċ miżbugħ: 

• X’aktarx il-kost tar-rimi tal-uċuħ miżbugħin mhux se jiġi affettwat miż-żebgħa li tkun ġiet applikata; 

• Żebgħa ta’ ġewwa: kwalunkwe ffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-fatt li wieħed ikollu kamra miżbugħa b’lewn ċar u b’hekk ikun 
hemm inqas użu ta’ dawl artifiċjali. 

Il-kostijiet imsemmija hawn fuq għandhom ukoll kostijiet ambjentali li huma komunement studjati skont il-qafas ta’ “esternalitajiet ambjentali” 
iżda dawn ma tqisux bħala rilevanti għal rapport li jappoġġa l-iżvilupp tal-kriterji tal-APE u ma ġewx inklużi fl-analiżi. Huwa importanti li jiġi 
enfasizzat li f’dan il-kuntest huwa evidenti li meta ssir il-valutazzjoni tal-kostijiet globali mhuwiex biżżejjed li jitqies biss il-kost irriklamat għal 
kull litru ta’ żebgħa. Fl-investigazzjoni mwettqa nstab li l-fatturi kollha investigati (kost tal-akkwist, ir-rata ta’ tixrid, il-lonġevità taż-żebgħa tal-
aħħar passata u l-ħela taż-żebgħa) kellhom impatt kbir fuq il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja, bl-eċċezzjoni tal-kost tar-rimi tal-iskart miż-żebgħa. Il-
maġġoranza tal-kostijiet mill-ħela taż-żebgħa rriżultaw minħabba ż-żebgħa addizzjonali li kien jeħtieġ li tiġi akkwistata. L-analiżi turi wkoll li l-
kost tal-akkwist ma jistax jitqies waħdu u li anke titjib moderat fil-prestazzjoni jista’ jaqbeż il-kost addizzjonali ta’ xiri ta’ żebgħa aktar għalja. 
Għal aktar dettalji dwar l-immudellar u l-konklużjonijiet tal-kostijiet jekk jogħġbok irreferi għar-Rapport Tekniku mehmuż. 
 
Kun af ukoll li filwaqt li l-kwalità u l-kost taż-żebgħa jew tal-verniċ akkwistati kienu fatturi dominanti li jiddeterminaw il-kost taċ-ċiklu tal-
ħajja, huwa essenzjali li jitqies l-impatt tal-applikazzjoni u l-fażi ta’ użu. It-tindif u t-trattament minn qabel b’mod korrett tal-uċuħ jistgħu 
jestendu l-ħajja tal-wiċċ miżbugħ b’mod sinifikanti u jistgħu jkunu pass li huwa kosteffiċjenti biex jitwettaq. Il-bajjada ta' ħila għandhom ikunu 
jistgħu jiksbu r-rati ta’ tixrid irreklamati fuq l-uċuħ adattati u jħallu riżultat durabbli li jdum għal żmien twil, filwaqt li bajjada b’inqas ħiliet 
jistgħu jużaw aktar żebgħa minn kemm ikun meħtieġ u x-xogħol tagħhom jista’ ma jdumx daqshekk. Għalhekk, iffrankar tal-kost tax-xogħol 
jista’ ma jirriżultax f’iffrankar tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja. 
 
Għalkemm, l-osservazzjonijiet ġenerali deskritti hawn fuq saru għal żebgħa dekorattiva, dawn japplikaw ukoll għall-marki tat-toroq, bid-
durabbiltà u bil-ħinijiet bejn passata ta’ żebgħa ġdida/passata taż-żebgħa oħra jkunu ddeterminanti fil-kost globali taċ-ċiklu tal-ħajja. 
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Annessi 
 
Anness 1. Definizzjonijiet tekniċi relatati mal-ispeċifikazzjonijiet taż-żebgħa u/jew tal-marki tat-toroq 
 

(1) “Żebgħa bajda u ta' lewn ċar” hija dik iż-żebgħa li għandha tristimulu (valur ta' Y) ta' aktar minn 70 % 

(2) “Żebgħa gloss” hija dik iż-żebgħa li, f’angolu tal-inċidenza ta’ 60ograd ikollha riflettanza ta’ 60 jew aktar 

(3) “Żebgħa semi gloss” (magħrufa wkoll bħala żebgħa semitleqq, satina, semimatta) hija dik iż-żebgħa li, f'angolu tal-inċidenza ta' 60 grad jew 85 grad 
ikollha riflettanza  
ta' inqas minn 60 u ta' 10 jew aktar 

(4) “Żebgħa matta” hija dik iż-żebgħa li, f’angolu tal-inċidenza ta’ 85 grad ikollha riflettanza ta’ inqas minn 10 

(5) “Żebgħa matta għalkollox” hija dik iż-żebgħa li, f’angolu tal-inċidenza ta’ 85 grad ikollha riflettanza ta’ inqas minn 5 

(6) “Trasparenti” u “semitrasparenti” ifissru saff bi proporzjon ta’ kuntrast ta’ inqas minn 98 % meta s-saff imxarrab ikun oħxon 120µ; 

(7) “Mhux trasparenti” tfisser saff bi proporzjon ta’ kuntrast ta’ aktar minn 98 % meta s-saff imxarrab ikun oħxon 120µ,  

(8) “Komposti organiċi volatili” (KOV) tfisser kwalunkwe kompost organiku li jagħli inizjalment f'temperatura ta' 250 °C jew inqas, imkejla fi 
pressjoni standard ta' 101,3 kPa kif iddefinit fid-Direttiva 2004/42/KE u li, f'kolonna kapillari, jgħaddi minn elużjoni sa n-Tetradekan (C14H30) u 
jinkludih, 

(9) “Komposti organiċi semivolatili” (KOSV) tfisser kwalunkwe kompost organiku li jagħli f'temperatura ogħla minn 250 °C u anqas minn 370 °C 
imkejla fi pressjoni standard ta' 101,3 kPa u li, f'kolonna kapillari, jgħaddi minn elużjoni b'firxa ta' ritenzjoni wara n-Tetradekan (C14H30) u sa n-
Dokosan (C22H46) u jinkludih. 
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Anness 2. L-ittestjar tal-formaldeid 
 
Rekwiżit Metodu ta’ rapportar 

Somma totali tal-limitu ta’ formaldeid ta’ 
0.0010 % w/w tapplika sakemm ma 
tapplikax deroga (ara r-ringiela ta’ hawn 
taħt).  

Għandu jintuża l-metodu Merckoquant. Jekk ir-riżultat ikun inkonklużiv, għandha tintuża kromatografija likwida 
bi prestazzjoni għolja (HPLC) biex tiġi kkonfermata l-konċentrazzjoni ta’ ġol-bottijiet. 

Limitu ogħla ta’ formaldeid ta’ 0.010 % 
w/w japplika fejn: 
 

(i) Huma meħtieġa preżervattivi li huma 
donaturi tal-formaldeid bħala 
preżervattivi ta' ġol-bottijiet biex 
jipproteġu tip speċifiku ta' żebgħa jew 
verniċ u fejn id-donatur tal-formaldeid 
jintuża minflok il-preżervattivi tal-
iżotijażolinon  
 

(ii) Id-dispersjonijiet tal-polimeri (aġenti 
li jgħaqqdu) jipprovdu, permezz tal-
livelli tal-formaldeid li jibqa', il-
funzjoni ta' donaturi tal-formaldeid 
minflok il-preżervattivi ta' ġol-
bottijiet.  

Determinazzjoni tal-konċentrazzjoni ta’ formaldeid ta’ ġol-bottijiet permezz ta’ analiżi bl-użu tal-VdL-RL 03 
jew tal-kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja (HPLC). 

Iż-żebgħa u l-verniċ ta' ġewwa: Determinazzjoni permezz ta' analiżi1 skont l-ISO 16000-3. L-emissjonijiet ma 
jridux ikunu ta’ aktar minn 0.25 ppm mal-ewwel applikazzjoni u jridu jkunu ta’ inqas minn 0.05 ppm wara 
24 siegħa mill-ewwel applikazzjoni.  

L-applikazzjoni inizjali titqies bħala implimentata, ladarba tinkiseb taħlita tal-arja stabbli fil-kompartiment tal-
ittestjar. Huwa rrakkomandat li taħlita tal-arja stabbli tinkiseb wara siegħa bl-użu ta’ fann. 

Fil-każijiet kollha, ir-riżultati għandhom jiġu kkoreġuti biex jirriflettu rata ta’ ventilazzjoni ta’ 1.0 tibdil fl-arja 
fis-siegħa billi jiġu diviżi bi 2.  Dan jiżgura li r-riżultati jirriflettu l-kundizzjonijiet tal-kompartiment użati 
f’EN 717-1 li jiffurmaw il-bażi għal-livelli tal-emissjonijiet. 

 

1Jeżistu standards ekwivalenti li jistgħu jintużaw, b’mod partikolari CEN/TS 16516 li huwa maħsub biex jieħu post is-serje 16000 tal-ISO.
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Anness 3. Indikaturi u modifiki fil-metodu ta’ ttestjar tal-KOSV  
 

Gwida dwar id-determinazzjoni tal-Komposti Organiċi Semivolatili (KOSV) bl-użu tal-ISO 11890-2 (2013) (estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu) 

Kamp ta' applikazzjoni: 

Din il-gwida tinterpreta l-ispeċifikazzjonijiet tal-ISO 11890-2 sabiex ikun jista’ jitwettaq test sabiex jiġi kkwantifikat il-kontenut tal-KOSV fiż-żebgħa, waħdu 
jew flimkien ma’ test tal-KOV tal-ISO 11890-2, sabiex tiġi evalwata l-konformità mar-rekwiżiti tal-Ekotikketta tal-UE. Għalhekk, jenħtieġ li din il-gwida 
tinqara flimkien mal-ISO 11890-2, iżda bil-metodu ta’ preparazzjoni ta’ kampjun modifikat, bl-apparat u bil-parametri speċifikati li jieħdu preċedenza. 

It-tħejjija tal-kampjun: 

Għandu jintuża solvent organiku adattat għad-dilwizzjoni tal-kampjun. Dan għandu jkollu purità ta’ mill-inqas 99 % bil-massa. Is-solvent ta’ dilwizzjoni 
rrakkomandat huwa l-metanol 100 %. Jekk ikun meħtieġ, il-kampjun jista’ jitħawwad għal 30 minuta bl-applikazzjoni ta’ ultrasound sabiex tinkiseb fażi 
likwida omoġenja, jew billi jitħawwad b’mod mekkaniku għal sagħtejn segwit minn stadju ta’ ċentrifugazzjoni jew ta’ filtrazzjoni bl-użu ta’ tip ta’ filtru PTFE 
għal żebgħa li jkun fiha partikuli kbar u mhux dilwiti. Fil-każ li fażi likwida omoġenja ma tkunx tista’ tinkiseb bl-użu tal-metanol 100 %, għandu jintuża 
solvent ta’ dilwizzjoni ieħor adattat, bħal aċetonitril jew tetraidrofuran.   

Nota: 

Il-komposti tal-indikaturi li għandhom jintużaw huma n-tetradekan (n-C14) u n-Dokosan (n-C22). Jista’ jkun meħtieġ li titħejja soluzzjoni ta’ indikaturi li jkun fiha dawn il-komposti f’aċetonu 
minħabba s-solubbiltà limitata ta’ n-Dokosan f’aċetonitril. 

Apparat: 

Kolonna kapillari:  

- L-għażla ppreferuta tal-kolonna għandha tkun waħda magħmula minn silika mdewba miksija b’5 % phenyl / 95 % dimetilpolisilossan (kemxejn tip polari, 
DB5 jew ekwivalenti). 

- Kolonna miksija b’100 % dimetilpolisilossan (tip mhux polari, DB1 jew ekwivalenti) tista’ tintuża jekk jista’ jintwera li din għandha prestazzjoni aħjar għal 
ingredjenti ta’ żebgħa predominantement mhux polari.   

Nota: 

Għandu jintgħażel programm ta’ kombinazzjoni adattata tat-tul (30 m jew 60 m), tad-dijametru u tat-temperatura tal-kolonna b’tali mod li l-komposti fil-kampjun u l-indikaturi jkunu soġġetti 
għal elwizzjoni fl-ordni tal-ogħla punti tat-togħlija tagħhom. Tul tal-kolonna ta’ 60 m jista’ jintuża biex itejjeb l-ordni tal-elwizzjoni għat-tip tal-kolonna kemxejn polari. 



 

48 

 

Forn: 

- It-temperatura inizjali tal-forn:   bejn 40 u 100°C 

- Il-ħin taż-żamma iżotermali:   bejn 2 u 5 minuti 

- Ir-rata tat-tisħin:     bejn 3 u 20°C għal kull minuta 

- It-temperatura finali tal forn:    bejn 280 u 325°C 

- Il-ħin taż-żamma iżotermali:   >2 min 

- Fluss fil-kolonna:   bejn 1 u 2 ml għal kull minuta 

Rilevatur:  

- Identifikazzjoni bl-ispettrometru ta' massa 

- Kwantifikazzjoni bl-individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjamma (FID) 

- Rilevatur tat-temperatura tal-FID:   Temperatura tal-forn finali jew ogħla 

Gass trasportatur:  

- l-elju 

Is-sistema tal-injezzjoni tas-sħana:  

- temperatura tal-injettur:   bejn 250 u 280°C 

- volum tal-injezzjoni:    bejn 1 u 2 µl 

Kalibrazzjoni: 

- l-istandard intern ippreferut għall-kwantifikazzjoni tal-quċċati tal-KOSV għandu jkun n-tetradekan (n-C14)  

- standard intern alternattiv, 1,2-dietossietan (magħruf ukoll bħala ethylene glycol diethyl ether) jista’ jintuża sabiex jinkisbu valuri ta’ rkupru mtejba meta 
tiġi analizzata ż-żebgħa bbażata fuq l-ilma. 
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Nota:  

Jekk il-proċeduri ta’ kalibrar jitwettqu kif suppost, jenħtieġ li l-għażla tal-istandard intern ma jkollha l-ebda impatt fuq ir-riżultat tat-test. Madankollu, huwa importanti li jiġi żgurat li l-
istandard intern ma jirkibx jew ma jaħbix xi quċċata li tirriżulta mill-kampjun innifsu. Għalhekk, dan irid juri separazzjoni kompluta minn quċċati oħrajn fil-kromatogramma. Għalhekk, hija 
possibbli għażla kbira ta’ standards interni iżda l-istandards interni li jkollhom punti tat-togħlija baxxi ħafna (pereżempju l-aċeton...) jew punti tat-togħlija għoljin ħafna (C22 u aktar...) iridu 
jiġu esklużi sabiex jiġi evitat kwalunkwe fenomenu diskriminatorju fl-injettur.  

- Il-KOSV kollha għandhom jiġu identifikati sakemm ikunu jistgħu jintlaħqu, u mbagħad il-kwantifikazzjoni għandha titwettaq bl-istandards ta’ kalibrar 
awtentiċi tagħhom, kif speċifikat għall-KOV fl-ISO 11890-2 jew permezz tal-fatturi ta’ risposns relattivi tagħhom. 

- Il-quċċati tal-KOSV mhux magħrufa li jifdal għandhom jiġu kkwantifikati bl-użu ta’ fattur ta’ rispons ta’ diethyl adipate, espress f’ekwivalenti ta’ diethyl 
adipate. 

 

Waqt il-perjodu ta’ validità tal-kriterji x’aktarx li l-ISO 11890-2 jiġi rivedut u l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu jiġi estiż sabiex jipprovdi wkoll metodu ta’ 
ttestjar għall-KOSV. Għalhekk, din il-gwida għandha tintuża fl-interim sakemm l-istandard jiġi rivedut. 
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Anness 4. Komposti eżentati 
 

− metan; 
− etan;  
− klorur tal-metilen (diklorometan); 
− 1,1,1-trikloroetan (kloroform tal-metil);  
− 1,1,2-Trikloro-1,2,2-trifluworoetan (CFC-113);  
− triklorofluworometan (CFC-11);  
− diklorodifluworometan (CFC-12);  
− klorodifluworometan (HCFC-22);  
− trifluworometan (HFC-23);  
− 1,2-dikloro 1,1,2,2-tetrafluworoetan (CFC-114);  
− kloropentafluworoetan (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluworo 2,2-dikloroetan (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluworoetan (HFC-134a);  
− 1,1-dikloro 1-fluworoetan (HCFC-141b);  
− 1-kloro 1,1-difluworoetan (HCFC-142b);  
− 2-kloro-1,1,1,2-tetrafluworoetan (HCFC-124);  
− pentafluworoetan (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluworoetan (HFC-134);  
− 1,1,1-triklorotrifluworoetan (HFC-143a);  
− 1,1-difluworoetan (HFC-152a);  
− parachlorobenzotrifluoride (PCBTF);  
− siloxanes ċikliċi,  
− b’fergħat, jew lineari kompletament metilati;  
− aċeton;  
− perkloroetilene (tetrakloroetilin);  
− 3,3-dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);  
− 1,3-dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (HFC 43-10mee);  

− difluworometan (HFC-32);  
− fluworur tal-etil (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);  
− klorofluworometan (HCFC-31);  
− 1 kloro-1-fluworoetan (HCFC-151a);  
− 1,2-dikloro-1,1,2-trifluworoetan (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluworo-4-metossi-butan (C4F9OCH3 jew 

HFE-7100); 
− 2-(difluworometossimetil)-1,1,1,2,3,3,3-ettafluworopropan 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-etossi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluworobutan (C4F9OC2H5 jew 

HFE-7200);  
− 2-(etossidifluworometil)-1,1,1,2,3,3,3-ettafluworopropan 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− aċetat tal-metil; 1,1,1,2,2,3,3-ettafluworo-3-metossi-propan (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etossi- 1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluworo-2-(trifluworometil) 

eżan (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-ettafluworopropan (HFC 227ea);  
− formjat tal-metil (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluworo-3-metossi-4-trifluworometil-

pentan (HFE-7300);  
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− karbonat tal-propilen;  
− karbonat tad-dimetil;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluworopropen;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x or H-Galden ZT 

130 (jew 150 jew 180));  
− trans 1-kloro-3,3,3-trifluworoprop-1-ene;  
− 2,3,3,3-tetrafluworopropen;  
− 2-ammino-2-metil-1-propanol;  
− aċetat etiliku; 
− aċetat butiliku; 
− u komposti tal-perfluworokarburi li jaqgħu f’dawn il-kategoriji: 

 alkani ċikliċi, b’fergħat, jew lineari, kompletament 
fluworinati; 

 eteri ċikliċi, b’fergħat, jew lineari, kompletament 
fluworinati bl-ebda nuqqas ta’ saturazzjoni; 

 ammini ċikliċi, b’fergħat, jew lineari, kompletament 
fluworinati bl-ebda nuqqas ta’ saturazzjoni; u 

 Kubrit li jkun fih perfluworokarburi bl-ebda nuqqas ta’ 
saturazzjoni u b’bonds tal-kubrit għall-karbonju u għall-
fluworu biss. 

 


