
 

ET   ET 

 

 
EUROOPA 
KOMISJON 

Brüssel, 27.7.2018 
SWD(2017) 283 final/2 

 

CORRIGENDUM: 
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ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid mööbli kohta 
1 SISSEJUHATUS 
 

ELi keskkonnahoidliku riigihanke (KHR) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada avaliku sektori asutustel keskkonda vähem mõjutavate toodete, teenuste ja tööde ostmist. 
Kriteeriumide kasutamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud viisil, mis võimaldab konkreetsel asutusel need asjakohasel juhul oma hankedokumentidesse lisada.  
Selles dokumendis esitatakse tooterühma „mööbel“ jaoks välja töötatud ELi KHRi kriteeriumid. Kriteeriumid on jagatud kolme suurde ossa, lähtudes sellest, kas lepingu 
esemeks on olemasoleva kasutatud mööbli renoveerimine (A. osa), uute mööbliesemete (B. osa) hankimine või mööbli olelusringi lõpu teenuste (C. osa) hankimine. 
Lisatud tehnilise taustteabe aruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise täiendavad põhjendused ja viited lisateabele. 

Kriteeriumid on jagatud tehnilisteks kirjeldusteks ja pakkumuste hindamise kriteeriumideks. Iga kriteeriumikogumi puhul saab valida kahe raskusastme vahel: 

• põhikriteeriumid on välja töötatud võimaldamaks keskkonnahoidlike riigihangete hõlpsat kohaldamist, keskendudes toote põhilis(t)ele keskkonnatoime(te)le, ja 
nende abil püütakse hoida ettevõtjate halduskulud võimalikult väiksena;  

• lisakriteeriumide puhul võetakse arvesse arvukamaid keskkonnatoime aspekte või keskkonnahoidlikkuse kõrgemat taset. Neid kriteeriume kasutavad ametiasutused, 
kes soovivad keskkonna- ja innovatsioonieesmärkide toetamisel rohkem saavutada. 

Sõnastust „(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul)“ kasutatakse juhul, kui kriteeriumid on mõlema rangusastme puhul identsed. 

Tuleks meeles pidada, et asjaomasesse tooterühma kuuluvad mööbliesemed võivad oma olemuselt ja kasutatud materjalide poolest oluliselt erineda. Seetõttu on paljudele 
kriteeriumidele lisatud klauslid, mis määravad, millistel tingimustel tuleks neid kriteeriume pidada pakkumuse esitamise ettepanekusse lisamiseks piisavalt asjakohaseks.   

 

1.1 Mõisted ja kohaldamisala 
 

Tooterühm „mööbel“ hõlmab eraldiseisvaid või sisseehitatud mooduleid, mida kasutatakse peamiselt panipaigana, esemete ladustamiseks või riputamiseks ja/või pindadena, 
millel kasutajad saavad puhata, istuda, süüa, õppida või töötada, kas sise- või välistingimustes. Samuti kuuluvad siia voodimadratsid.  

Tooterühma ei kuulu järgmised tooted:  

a) tooted, mille esmane kasutusotstarve ei ole mööblina kasutamine. Nende hulka kuuluvad muu hulgas: tänavavalgustus, piirded ja tarad, redelid, kellad, 
mänguväljakuvarustus, põrandal seisvad või seinal rippuvad peeglid, kaablikanalid, postvalgustid ning hoone juurde kuuluvad tooted, nagu trepiastmed, uksed, aknad, 
põrandakatted ja hoone välisvooder; 

b) avaliku või erasektori transpordivahenditesse paigaldatud mööbel; 
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c) mööblitooted, mis sisaldavad enam kui 5 (massi)protsenti materjale, mis ei ole täispuit, puidupõhised paneelid, kork, bambus, rotang, plastid, metallid, nahk, pealistatud 
riie, tekstiilid, klaas või polstrimaterjalid. 
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1.2 Peamised keskkonnamõjud 
Teaduskirjandusest saadud tõendite alusel tehti mööbli keskkonnamõju kohta kogu selle olelusringi jooksul järgmised järeldused. 

• Valdav osa (80–90 %) keskkonnamõjust on seotud mööbli materjalide/osadega. Kuigi metallide ja plastide tootmiseks kulub rohkem energiat kui puidu tootmiseks, on 
oluline võtta arvesse ka vastupidavust ja ringlussevõetavust. Ringlussevõetavate materjalide kindlaksmääramine võib aidata materjali mõju vähendada. 

• Mööbliosade tootmine, monteerimine ja/või töötlemine on keemiliste segude, kuumuse ja elektrienergia kasutamise tõttu kuivatamis- ja kuumutamisprotsesside käigus 
järgmised kõige olulisemad keskkonnamõju allikad. 

• Pakendamisest tulenev mõju oleneb konkreetsest tootest, kuid kahes vastavalt töölaudade ja riidekappide kohta esitatud olelusringi hinnangus leiti, et pakendamise 
hinnanguline keskkonnamõju on ligikaudu 6 %. 

• Turustamist oli raske uurida, sest see võib mööblituru üleilmse iseloomu tõttu palju erineda. Enamikus uuringutes kasutati keskmisi transpordistsenaariume, mistõttu jääb 
mööbli olelusringi selle osa tähtsuse varieerumine varju. 

• Kasutusetapp oli keskkonnamõju seisukohalt tähtsusetu. Kasutusetapi pikendamiseks on aga üliolulised vastupidavuse ja parandatavuse tegurid.   

• Olelusringi lõppemisega seotud mõju erineb märkimisväärselt olenevalt sellest, millisest materjalist mööblit tehakse. Mööbliosade ringlussevõtt või mööblijäätmetest 
saadava energia taaskasutamine on osade eraldamisega seotud raskuste tõttu sageli keeruline. 

 

 
         Peamised keskkonnamõjud mööbli olelusringi jooksul               ELi kavandatud keskkonnahoidliku riigihanke meetod mööbli puhul 

• Bioloogilise mitmekesisuse kadu ja mullaerosioon 
mittesäästva metsamajandamise ja ebaseadusliku metsaraie 
tagajärjel 

• Ressursside ammendumine taastumatute loodusvarade, 
nagu nafta/maagaasi kasutamise tõttu plastide tootmiseks 

• CO2 ja muu heide, mis tekib mitmete materjalide 
tootmiseks vajaliku energia tarbimise tagajärjel 

• Mürgiste ainete keskkonda laskmisest tulenev oht 
töötajatele, tarbijatele või keskkonnale laiemalt 

• Siseõhu kvaliteedi halvenemine siseruumide 
mööblitoodetest pärit lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) heite tõttu 

• Materjalide raiskamine kvaliteedistandarditele mittevastava 
mööbli olelusringi enneaegse lõpu tõttu  

• Materjalide raiskamine parandamise, varuosade hankimise 
või ringlussevõtuks osade eraldamisega seotud raskuste 

 • Puidu hankimine seaduslikest allikatest  
• Osaliselt või täielikult taastuvatest materjalidest (näiteks puit) toodetud 

materjalide kasutamine 
• Mööbliesemetest pärit LOÜde koguheite piirnormide ning puidupõhistele 

paneelidele ja polstrimaterjalidele formaldehüüdi heite eripiirnormide 
kehtestamine 

• Vastupidava ja kasutusotstarbeks sobiva ning asjaomastele ELi 
standarditele vastava mööbli hankimine  

• Hõlpsasti lahtivõetava, parandatava ja ringlussevõetava mööbli hankimine, 
millele on antud garantii 
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tõttu 
 

 

1.3 Üldine märkus nõuetekohasuse tõendamise kohta 
 

Mitme kriteeriumi puhul on ettenähtud tõendamisviisiks katseprotokollide esitamine. Iga kriteeriumi puhul on esitatud asjakohased katsemeetodid. Ametiasutus otsustab ise, 
millisel etapil tuleb need katsetulemused esitada. Üldjuhul ei peaks kõikidelt pakkujatelt kohe nõudma katsetulemuste esitamist. Pakkujate ja ametiasutuste koormuse 
vähendamiseks võiks pakkumiste esitamisel pidada piisavaks pakkuja kinnitust. Seejärel on mitu võimalust, kas ja millal neid katseid nõuda: 

a) pakkumisetapil:  

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

i) kui tõendamisvahend puudutab tehnilist kirjeldust, nõutakse tõendit järgmise kõrgeima hindega pakkujalt, kellega lepingu sõlmimist seejärel kaalutakse;  

ii) kui tõendamisvahend puudutab hindamiskriteeriumi, võib selle alusel saadud punktid ära võtta ja pakkumuste järjestuse ümber arvutada, koos kõikide 
kaasnevate tagajärgedega.  

Katsearuanne kinnitab, et teatavate nõuete täitmise suhtes on katsetatud näidismudelit, mitte tegelikult lepingu alusel tarnitud mööblit. Raamlepingute puhul võib olukord olla 
teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse lähemalt järgmises punktis lepingu täitmise kohta ning lisaselgitustes allpool;    

b) lepingu täitmise ajal:  

katsetulemusi võib nõuda ühe või mitme lepingu alusel tarnitava eseme kohta kas üldiselt või kui on kahtlus, et kinnitused ei vasta tõele. See on eriti oluline raamlepingute 
puhul, milles pole tellitavat mööblit esialgu kindlaks määratud.   

Soovitatav on sõnaselgelt kirja panna lepingu täitmise klauslid. Nendes tuleks sätestada, et hankijal on lepingu kehtivusaja jooksul õigus teha igal ajal pisteliselt 
kontrollkatseid. Kui selliste katsete tulemused näitavad, et tarnitud tooted ei vasta nõuetele, on hankijal õigus kohaldada karistusi ja ta võib lepingu lõpetada. Mõned 
ametiasutused lisavad tingimused, et kui katsetatud toode osutub nende nõuetele vastavaks, kannab ametiasutus katsetamise kulud; kui aga toode ei vasta nõuetele, kannab 
kulud tarnija.  

Raamlepingute korral oleneb tõendite esitamise aeg lepingu konkreetsest ülesehitusest. 

• Ühe ettevõtjaga sõlmitud raamlepingute puhul, mille alusel tarnitavad konkreetsed mudelid on raamlepingu sõlmimisel kindlaks määratud ning määramata on vaid 
vajalik ühikute arv, kehtib sama mis eespool ühekordsete hankelepingute puhul.  

• Raamlepingute puhul, millega valitakse välja mitu potentsiaalset tarnijat ja edaspidi toimub hange  väljavalitute osalusel, võidakse pakkujatelt esmasel eelvaliku 
tegemise etapil küsida vaid kinnitust, et nad suudavad tarnida raamlepingu minimaalsetele toimivusnõuetele vastavaid tooteid. Edaspidiste tellimuslepingute (või 
tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast väljavalitud tarnijate osalusel toimunud hankemenetlust, lähtutakse põhimõtteliselt samadest kaalutlustest kui on esitatud 
punktides i ja ii, kui lisanõuete täitmist tuleb tõendada hankemenetluse käigus. Kui hankemenetlus on üksnes hinnapõhine, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu 
täitmise ajal.  
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Oluline on pakkujatele ka rõhutada võimalust tõendada oma toodete vastavust mööblile, millel on ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis 
(vastavalt standardile ISO 14024), mis vastab samadele ettenähtud nõuetele. Selline mööbel tuleks arvata asjaomastele nõuetele vastavaks ning tõendamist nõutakse 
katsetulemuste puhul ette nähtuga samal viisil.  

Tuleb arvesse võtta, et vastavalt direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikele 2 peavad hankijad aktsepteerima ka muid sobivaid tõendeid.  Tõendiks võib olla näiteks tootja 
tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudus juurdepääs katseprotokollidele või kui tal ei olnud võimalik neid ettenähtud tähtaja jooksul hankida.  Sel juhul on 
eelduseks, et juurdepääsu puudumine ei olnud seotud asjaomase ettevõtjaga ning asjaomane ettevõtja kasutab toimikut tõendamaks, et tema tööd, kaubad või teenused 
vastavad tehniliste kirjelduste nõuetele või kriteeriumidele, pakkumuste hindamise kriteeriumidele või lepingu täitmise tingimustele. Kui viidatakse konkreetse 
vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katseprotokollile, peavad hankijad katsete tegemisel aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste 
sertifikaate/katseprotokolle. 
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2 ELI KESKKONNAHOIDLIKU RIIGIHANKE KRITEERIUMID MÖÖBLI KOHTA 
 

A. Mööbli renoveerimise teenuste hankimine 
Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS1. Renoveerimise suhtes kohaldatavad nõuded 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkuja renoveerib hankija antud mööbliesemeid vastavalt kindlaksmääratud nõuetele.  

Olenevalt renoveeritava mööbli liigist ja olemasoleva mööbli seisukorrast kirjeldab hankija võimalikult üksikasjalikult, milliseid toiminguid tuleb teha (nt metallraami ülepihustamine, 
puitpindade parandamine ja/või uuesti viimistlemine, polstri vahetamine, töölaua ümberseadistamine jne). 

(Hankija võib kõigepealt korraldada hanke eraldi uuringu jaoks, et saada hinnang olemasoleva mööbli kohta (tüüp, arv, seisukord jne), ja esitada selle kirjelduse koos pakkumiskutsega.)  

Tõendamine 

Pakkuja esitab üksikasjad kõigi tehtavate renoveerimistoimingute kohta. 

TS2. Vastupidavad polstrikatted 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

(Kriteeriumi kohaldatakse vaid siis, kui renoveerimistoimingud hõlmavad polstrikatete paigaldamist või vahetamist.) 

Pakkuja kasutab polstrikattematerjale, mis võivad põhineda kas nahal, tekstiiltoodetel või pealistatud riidel, mis vastavad kõigile I liite tabelis 2, tabelis 3 või tabelis 4 (vastavalt asjakohasusele) 
esitatud füüsilistele kvaliteedinõuetele. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab naha, tekstiiltoote või pealistatud riide tarnijalt, olenevalt kumb on asjakohane, saadud kinnituse ning selle toetuseks asjakohased katseprotokollid, mis tõendavad, et 
polstrikattematerjal vastab naha, tekstiiltoodete või pealistatud riide suhtes kehtestatud füüsilistele nõuetele, mis on esitatud I liite tabelis 2, tabelis 3 ja tabelis 4. 

Polstrimaterjalid, millele on antud komisjoni otsuse 2014/350/EL kohaselt tekstiiltoodete ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe 
või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel.  

TS3. Vahustavad ained 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui mööbli polstris kasutatakse vahtmaterjalist pehmendust, ei tohi selliste pehmendusmaterjalide tootmisel kasutada halogeenorgaanilisi ühendeid vahustava aine ega 
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vahustava abiainena. 

Tõendamine 

Pakkuja esitab vahutootja kinnituse, et selliseid aineid ei kasutata. 

TS4. Renoveeritud mööbli tootegarantii 

Pakkuja annab tootele vähemalt kaheaastase (väärtuslikumatele 
esemetele pikema) garantii, mis hakkab kehtima toote üleandmise 
kuupäevast. Garantii hõlmab parandamist ja asendamist ning 
hoolduslepingut, mille alusel saab valida äraviimise ja tagasitoomise või 
kohapeal parandamise vahel.  

Garantii tagab kaupade vastavuse lepingu tingimustele ilma lisatasusid 
kohaldamata.  

Tõendamine  

Pakkuja esitab eespool nimetatud garantii kohta kirjaliku kinnituse.  

Pakkuja esitab garantiikirja koopia. Ta peab esitama kinnituse, et need 
tagavad kauba vastavuse lepingu tingimustele.  

TS4. Renoveeritud mööbli tootegarantii  

Pakkuja annab tootele vähemalt kolmeaastase (väärtuslikumatele esemetele pikema) garantii, mis hakkab kehtima 
toote üleandmise kuupäevast. Garantii hõlmab parandamist ja asendamist ning hoolduslepingut, mille alusel saab 
valida äraviimise ja tagasitoomise või kohapeal parandamise vahel.  

Garantii tagab kaupade vastavuse lepingu tingimustele ilma lisatasusid kohaldamata.  

Tõendamine  

Pakkuja esitab eespool nimetatud garantii kohta kirjaliku kinnituse.  

Pakkuja esitab garantiikirja koopia. Ta peab esitama kinnituse, et need tagavad kauba vastavuse lepingu tingimustele.  

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 AC1. Väheste keemiliste jääkidega polstrikatted 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Punkte antakse, kui on tõendatud, et polstrikattematerjalid vastavad (vastavalt asjakohasusele) allpool esitatud 
arüülamiinvärvide, ekstraheeruvate raskmetallide ja vabade formaldehüüdide piirnormidele. 

Tekstiiltooted ja pealistatud riie: 

• kooskõlas standarditega EN ISO 14362-1 ja 14362-3 ei esine ühtki piiratud kasutusega arüülamiini (vt II 
liite tabel 5) rohkem kui 30 mg/kg (piirnorm kehtib iga üksiku amiini kohta); 

• vaba ja osaliselt hüdrolüüsitavat formaldehüüdi ≤ 75 mg/kg vastavalt standardile EN ISO 14184-1; 

• vastavalt standardile EN ISO 105-E04 määratud ekstraheeruvaid raskmetalle esineb järgmistest 
piirnormidest vähem (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arseen ≤ 1,0; kaadmium ≤ 0,1; kroom ≤ 2,0; koobalt ≤ 4,0; 
vask ≤ 50,0;  plii ≤ 1,0; elavhõbe ≤ 0,02 ja nikkel ≤ 1,0. 

Naha puhul: 

• kooskõlas standardiga EN ISO 17234-1 ei esine ühtki piiratud kasutusega arüülamiini (vt II liite tabel 5) 
rohkem kui 30 mg/kg (piirnorm kehtib iga üksiku amiini kohta); 

• kooskõlas standardiga EN ISO 17075 ei tohiks kroom(VI) sisaldus olla suurem kui 3 mg/kg 
(avastamispiir); 
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• vaba ja osaliselt hüdrolüüsitavat formaldehüüdi ≤ 300 mg/kg vastavalt standardile EN ISO 17226-1; 

• vastavalt standardile EN ISO 17072-1 määratud ekstraheeruvaid raskmetalle esineb järgmistest 
piirnormidest vähem (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arseen ≤ 1,0; kaadmium ≤ 0,1; kroom ≤ 200,0; koobalt ≤ 
4,0; vask ≤ 50,0; plii ≤ 1,0; elavhõbe ≤ 0,02 ja nikkel ≤ 1,0. 

Tõendamine  

Punkte antakse pakkujatele, kes esitavad kinnituse, et nahast, tekstiiltootest või pealistatud riidest polstrikattematerjal 
vastab (vastavalt asjakohasusele) eespool esitatud piirnormidele, mida tõendavad kas pakkuja enda või materjali 
tarnija tellitud asjaomaste katsemeetoditega saadud tulemused. 

Polstrimaterjalid, millele on antud komisjoni otsuse 2014/350/EL kohaselt tekstiiltoodete ELi ökomärgis või muu 
vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe või arvatakse nõuetele vastavaks 
samaväärsete meetodite alusel.  

 AC2. Väheste kemikaalijääkidega pehmendusmaterjalid1 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtlateksit, antakse punkte juhul, kui vahtmaterjal vastab III 
liite tabelis 7 loetletud nõeuetele klorofenoolide, raskmetallide, pestitsiidide ja butadieeni kohta , kooskõlas samas 
tabelis loetletud vastavate katsemeetoditega (A–D). 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtpolüuretaani, antakse punkte juhul, kui vahtmaterjal vastab 
III liite tabelis 8 loetletud nõuetele raskmetallide, plastifikaatorite, TDA, MDA, tinaorgaaniliste ühendite ja muude 
ainete kohta, kooskõlas samas tabelis loetletud vastavate katsemeetoditega (A–E). 

Kui kasutatakse muid pehmendusmaterjale, antakse punkte juhul, kui on võimalik tõendada vastavust kas III liite 
tabelis 7 või tabelis 8 sätestatud kemikaalijääkide piirnormidele.  

Tõendamine  

Vahtlateks (või muud pehmendusmaterjalid)  

Pakkuja esitab sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida tõendavad järgmiste meetodite kohased 
katseprotokollid.  

A. Klorofenoolide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 5 g proovimaterjali 
jahvatatakse ning sellest eraldatakse klorofenoolid fenoolide (PCP), naatriumsoolade (SPP) või estritena. Eraldatud 
aineid uuritakse gaasikromatograafiga. Aineid määratakse massispektromeetri või elektronhaardedetektoriga.  

B. Raskmetallide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. Jahvatatud 
proovimaterjal elueeritakse DIN 38414-S4 või samaväärse meetodi järgi vahekorras 1:10. Saadud filtraat 
filtreeritakse 0,45 mikromeetri suuruse silmaga membraanfiltriga (vajaduse korral rõhu all). Saadud lahuses 
uuritakse raskmetallide sisaldust induktiivsidestusega plasma aatomiemissioonspektromeetriga (ICP-OES) või 

                                                           
1 NB! Vahtlateksi ja vahtpolüuretaanide keemiliste jääkide kontrollimise nõuded on kehtestatud tööstusharu juhitavate vabatahtlike süsteemidega, nagu EuroLatex ECO Standard ja standard CertiPUR. Käesoleva dokumendi koostamise ajal peeti neid süsteeme 

piisavat kindlust andvaks.   
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aatomabsorptsioonspektromeetriga (ICP-AES), kasutades hüdriidi- või külmaurumeetodit.  

C. Pestitsiidide kohta peab pakkuja esitama allpool kirjeldatud katse protokolli. 2 g proov ekstraheeritakse 
ultrahelivannis heksaani ja diklorometaani segus vahekorras 85:15. Ekstrakt puhastatakse atsetonitriiliga loksutamise 
teel või kromatograafiga, kasutades adsorbendina florisiili. Ained määratakse ja nende sisaldus tehakse kindlaks 
gaasikromatograafiga, kasutades elektronhaardedetektorit, või gaasikromatograafia-massispektromeetriaga. 
Pestitsiidide katse tuleb teha juhul, kui vahtlateks sisaldab vähemalt 20 % looduslikku lateksit. 

D. Butadieeni kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. Pärast vahtlateksi 
jahvatamist ja kaalumist võetakse proov nn ülaosast (headspace sampling). Butadieenisisaldus määratakse 
gaasikromatograafiga, kasutades leekionisatsiooni. 

Vahtpolüuretaanid (või muud pehmendusmaterjalid) 

Pakkuja esitab sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida toetavad III liite tabelis 7 esitatud piirnormidele 
vastavust tõendavad katseprotokollid. Meetodite B, C, D ja E puhul tuleb asjakohasesse laborisse saadetud 
materjalist võtta kuus liitproovi maksimaalselt 2 cm sügavuselt materjali pinnast.  

A. Ftalaatide ja muude III liite tabelis 7 loetletud konkreetsete ainete kohta tuleb esitada pakkuja ja vahtmaterjali 
tarnijate kinnitus selle kohta, et neid aineid ei ole tahtlikult vahtmaterjali koostisesse lisatud. 

B. Raskmetallide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. Jahvatatud 
proovimaterjal elueeritakse DIN 38414-S4 või samaväärse meetodi järgi vahekorras 1:10. Saadud filtraat 
filtreeritakse 0,45 mikromeetri suuruse silmaga membraanfiltriga (vajaduse korral rõhu all). Saadud lahuses 
uuritakse raskmetallide sisaldust induktiivsidestusega plasma aatomemissioonspektromeetriga (ICP-AES või ICP-
OES) või aatomabsorptsioonspektromeetriga, kasutades hüdriidi- või külmaurumeetodit.  

C. Plastifikaatorite kogusisalduse kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 
Ekstraheerimine tehakse valideeritud meetodi abil, nagu 0,3 g proovi infraheliväljas ekstraheerimine 9 ml tert-
butüülmetüüleetriga viaalis ühe tunni jooksul, millele järgneb ftalaatide määramine gaasikromatograafiga, kasutades 
massiselektiivset valitud iooni jälgimise detektorit (SIM-meetod). 

D. TDA ja MDA kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 0,5 g liitproovi 
ekstraheerimine 5 ml süstlas tehakse 2,5 ml äädikhappe 1 % vesilahusega. Süstal tühjendatakse ja seejärel 
tõmmatakse vedelik süstlasse tagasi. Seda toimingut korratakse 20 korda ja lõplik ekstrakt säilitatakse 
analüüsimiseks. Seejärel pannakse süstlasse uus 2,5 ml kogus äädikhappe 1 % vesilahust ja korratakse toimingut veel 
20 korda. Seejärel pannakse mõlemad saadud ekstraktid kokku ja lahjendatakse mõõtekolvis äädikhappega kuni 10 
milliliitrini. Ekstrakte analüüsitakse kõrgefektiivse vedelikkromatograafi ja UV-spektomeetri (HPLC-UV) ja 
massispektromeetriga (HPLC-MS). Kui HPLC-UV kasutamisel kahtlustatakse segavat mõju, tuleb teha 
kordusanalüüs HPLC-MS abil. 

E. Tinaorgaaniliste ühendite kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 1–2 g 
massiga liitproov segatakse vähemalt 30ml ekstrahendiga ühe tunni jooksul toatemperatuuril ultrahelivannis. 
Ekstrahendina kasutatakse järgmist segu: 1750 ml metanooli + 300 ml äädikhapet + 250 ml puhverlahust (pH 4,5). 
Puhverlahus koosneb 164 g naatriumatsetaadist 1200 ml vee ja 165 ml äädikhappe segus, millele lisatakse vett kuni 
mahuni 2000 ml. Pärast ekstraheerimist valmistatakse alküültinaühendite derivaadid, milleks lisatakse 100 µl 
naatriumtetraetüülboraadi lahust tetrahüdrofuraanis (THF) (200 mg / ml THF). Derivaat ekstraheeritakse välja n-
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heksaaniga ja proovi ekstraheeritakse veel üks kord. Mõlemad heksaani ekstraktid valatakse kokku ja segust 
määratakse tinaorgaanilised ühendid gaasikromatograafiga, kasutades massiselektiivset valitud iooni jälgimise 
detektorit. 

 AC3. Vähest heidet tekitavad pehmendusmaterjalid2 

AC3.1. Vähest heidet tekitavad vahtlateksist pehmendusmaterjalid 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtlateksit, antakse punkte juhul, kui vahtlateks vastab 
lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heite suhtes kohaldatavatele allpool loetletud nõuetele. 

 

Aine Piirnorm (mg/m³) 
1,1,1-trikloroetaan 0,2 
4-fenüültsüklohekseen 0,02 
Formaldehüüd 0,01 
Nitrosamiin* 0,001 
Stüreen 0,01 
Tetrakloroetüleen 0,15 
Tolueen 0,1 
Trikloretüleen 0,05 
Vinüülkloriid 0,0001 
Vinüültsüklohekseen 0,002 
Aromaatsed süsivesinikud (kokku) 0,3 
LOÜd (kokku) 0,5 
* N-nitrosodimetüülamiin (NDMA), N-nitrosodietüülamiin (NDEA), N-nitrosometüületüülamiin (NMEA), N-nitrosodi-i-
propüülamiin (NDIPA), N-nitrosodi-n- propüülamiin (NDPA), N-nitrosodi-n-butüülamiin (NDBA), N-nitrosopürrolidinoon 
(NPYR), N -nitrosopiperidiin (NPIP), N -nitrosomorfoliin (NMOR). 

Tõendamine 

Pakkuja esitab sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida toetab katseprotokoll standardiga ISO 16000-9 
või samaväärse katsega kooskõlas tehtud katsekambri analüüside tulemuste kohta.  

Sissemähitud proovi hoitakse toatemperatuuril vähemalt 24 tundi. Seejärel võetakse proov välja ja pannakse kohe 
katsekambrisse. Proov tuleb panna hoidjale, et õhk pääseks igast küljest proovile ligi. Kliimatingimusi tuleb 
kohandada vastavalt standardile ISO 16000-9. Katsetulemuste võrdlemiseks peab ala eriventilatsioon (q = n/l) olema 
1. Ventilatsioonikiirus peab olema 0,5–1. Õhuproovid tuleb võtta 24±1 tundi pärast seda, kui kambris on hoitud tund 
aega vastavalt kas DNPH kassette, et teha formaldehüüdi ja teiste aldehüüdide analüüs, või Tenax TA kassette, et 
määrata teisi lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Teiste ühendite analüüsimiseks võib proovi võtta hiljem, kuid enne 

                                                           
2 NB! Vahtlateksi ja vahtpolüuretaanide lenduvate orgaaniliste ühendite katsenõuded on kehtestatud tööstusharu juhitavate vabatahtlike süsteemidega, nagu EuroLatex ECO Standard ja standard CertiPUR. Käesoleva dokumendi koostamise ajal peeti neid süsteeme 

piisavat kindlust andvaks.   
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30 tunni möödumist.  

Formaldehüüdi ja teiste aldehüüdide analüüsid tuleb teha standardi ISO 16000-3 või samaväärsete katsete järgi. 
Lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs tuleb teha standardi ISO 16000-6 järgi, kui ei ole teisiti ette nähtud.  

Nitrosamiinide analüüs tuleb teha gaasikromatograafiga koos soojusenergia analüsaatoriga (GC-TEA) kooskõlas 
meetodiga BGI 505-23 (varem: ZH 1/120.23) või samaväärse meetodiga. 

 AC3.2. Vähest heidet tekitavad vahtpolüuretaanist pehmendusmaterjalid 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtpolüuretaani, antakse punkte juhul, kui vahtmaterjal vastab 
lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heite suhtes kohaldatavatele allpool loetletud nõuetele. 

 

Aine (CASi number) Piirnorm (mg/m³) 
Formaldehüüd (50-00-0) 0,01 
Tolueen (108-88-3) 0,1 
Stüreen (100-42-5) 0,005 
Iga avastatav ühend, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritakse kategooriasse C1A või C1B 

0,005 

Kõigi selliste avastatavate ühendite summa, mis määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritakse kategooriasse C1A või C1B 

0,04 

Aromaatsed süsivesinikud 0,5 
Lenduvad orgaanilised ühendid (kokku) 0,5 

Tõendamine 

Pakkuja esitab sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida toetavad eespool sätestatud piirnormidele 
vastavust tõendavad katsetulemused. Uuritava proovi ja katsekambri suhe peab olema kas:  

 üks proov mõõtmetega 25 × 20 × 15 cm pannakse 0,5 m³ katsekambrisse või 

 kaks proovi mõõtmetega 25 × 20 × 15 cm pannakse 1,0 m³ katsekambrisse. 

Vahuproov tuleb panna heite määramise katsekambri põhja ja hoida kambris kolm päeva standardite ISO 16000-9 ja 
ISO 16000-11 või samaväärsete katsemeetodite kohaselt järgmistel tingimustel: temperatuur 23 °C, suhteline niiskus 
50 %, õhuvahetus 0,5 korda tunnis ja koormustegur L (kogu proovi kokkupuutepinna ja kambri ruumala suhe) 0,4 
m²/m³ (servad ja tagakülg vabalt ligipääsetavad).  

Proov võetakse 72 ± 2 tundi pärast proovi panemist kambrisse tunni aja jooksul kas Tenax TA kassetiga lenduvate 
orgaaniliste ühendite (LOÜde) määramiseks või DNPH kassetiga formaldehüüdi määramiseks. LOÜde heidet, mida 
püütakse sorbendiga Tenax TA täidetud katsutitesse, analüüsitakse termo-desorptsioon-GC-MS-i meetodil standardi 
ISO 16000-6 või samaväärsete katsemeetodite kohaselt. 

Tulemused on poolkvantitatiivsed ja väljendatakse tolueeni ekvivalentidena. Registreeritakse kõik üksikud 
analüüdid, mille sisaldus on vähemalt 1 μg/m³. LOÜde kogusisaldus on kõikide selliste analüütide summa, mille 
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sisaldus on vähemalt 1 μg/m³ ja mis elueeruvad retentsiooniaja vahemikus n-heksaanist (C6) kuni n-heksadekaanini 
(C16), mõlemad kaasa arvatud. Kõikide määruse (EÜ) nr 1272/2008 järgi kategooriatesse C1A või C1B kuuluvate 
ühendite summa on kõigi selliste ainete summa, mille sisaldus on vähemalt 1 μg/m³. Kui katse tulemused ületavad 
standardiga ettenähtud piirnorme, tuleb sisaldused määrata ühendite kaupa. Formaldehüüdi määramiseks võib 
koguda prooviõhu DNPH kassetti ja seejärel teha analüüs HPLC/UV meetodil standardi ISO 16000-3 või 
samaväärsete katsemeetodite kohaselt. 

 AC3.3. Muud vähest heidet tekitavad pehmendusmaterjalina kasutatavad vahtmaterjalid 

Kui kasutatakse muid pehmendusmaterjale, antakse punkte juhul, kui on võimalik tõendada vastavust allpool kas 
punktis 3.1 või 3.2 sätestatud LOÜde heitkoguste piirnormidele.  

AC4. Pikaajalised garantiid 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakutava garantii ja teenuslepingu iga lisa-aasta eest, mis ületab minimaalset tehnilises kirjelduses sätestatut, antakse kuni X lisapunkti (vt tehniliste kirjelduste osa eespool) järgmiselt: 

- 4-aastane või pikem lisagarantii: x punkti 
- 3-aastane lisagarantii: 0,75x punkti 
- 2-aastane lisagarantii: 0,5x punkti 
- 1-aastane lisagarantii 0,25x punkti 

Tõendamine  

Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, milles täpsustatakse pakutav periood ja kinnitatakse, et see hõlmab kaupade vastavust lepingutingimustele, sealhulgas ettenähtud kasutusotstarbele.  
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B. Uue mööbli hankimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS1. Mööbli tootmiseks seadusliku puidu hankimine 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kogu mööbli tootmiseks kasutatav puit3peab määruse (EL) 995/2010 (ELi puidumäärus)4 kohaselt olema seaduslikult ülestöötatud. 

Määruse (EL) nr 995/2010 kohaldamisalasse mitte kuuluval puidul või puittoodetel peavad olema kas FLEGT-litsentsid, mis on hõlmatud asjakohaste CITESi lubade ja litsentsidega, või peab 
pakkuja rakendama nende suhtes nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis annab teavet ülestöötamisriigi, liikide, koguste, tarnija ning asjaomaste riiklike õigusaktide järgimise kohta. Kui 
tarneahelas tuvastatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu leidumise oht, peaks nõuetekohase hoolsuse süsteemis olema kindlaks määratud sellise ohu vähendamise meetmed. 

Tõendamine 

Kinnitus, et mööblitootes kasutatakse ainult seaduslikest allikatest pärit puitu (vt osa CPC1 allpool).  

Lepingu täitmise klausel 

CPC1. Seadusliku puitmaterjali hankimine 

(Põhi- ja lisakriteeriumide puhul kehtivad samad nõuded. Võimaluse korral soovitatakse pisteliste kontrollide tegemist koostöös määruse (EL) nr 995/2010 rakendamise eest vastutava pädeva 
asutusega) 

Hankijal on õigus teha pistelisi kontrolle seoses tehnilise kirjelduse TS1 nõuete täitmisega kõikide lepingu raames kasutatavate puitu sisaldavate mööblitoodete või valitud allrühma puhul. 
Töövõtja esitab nõudmise korral tõendid, mis kinnitavad vastavust ELi puidumääruse nõuetele:  

Enamasti peaks töövõtja – juhul kui töövõtja ei ole esimesena puitu või puittooteid ELi turule toov ettevõtja, vaid hangib selliseid tooteid teistelt (määruse nr 995/2010 kohaselt „kaupleja“5) – 
esitama pistelise kontrolliga hõlmatava puidu või puittoodete kohta järgmise teabe: 

- ettevõtjad või kauplejad, kes on tarninud mööbliesemes kasutatud puitu ja puittooteid; 

- dokument või muu teave, mis näitab sellise puidu ja puittoodete vastavust kehtivatele õigusaktidele6; 

- tõendid ohu hindamise ja vähendamise menetluste kohta, mis on kehtestatud kooskõlas määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punktidega b ja c. 

Juhul kui töövõtja laseb puidu või puitu sisaldavad mööblitooted esimest korda ELi turule (määruse nr 995/2010 kohaselt „ettevõtja“7), peaks töövõtja esitama pistelise kontrolliga hõlmatava 
puidu või puittoodete kohta järgmise teabe: 

                                                           
3 ELi puidumääruse kohaldamisalasse jääva puidu ja puittoodete korral.

 

4 Märkus hankijatele seadusliku puidu hanke kohta: lepingutes tuleks sätestada sobivad meetmed eespool nimetatud klausli täitmata jätmise puhuks. Nõuandeid nende nõuete kohaldamise ja andmeid 
järelevalveorganisatsioonide kohta, kes võivad nõuetele vastavust kontrollida, on võimalik saada pädevatelt riigiasutustelt, kelle loetelu asub aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 „Kaupleja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes äritegevuse käigus müüb või ostab siseturul juba siseturule lastud puitu või puittooteid. 
6 Vt määruse (EL) 995/2010 artikli 2 punkt h.  



15 

- iga kasutatud puiduliigi kirjeldus, kaasa arvatud kaubanimetus, puuliigi tavapärane ja vajaduse korral teaduslik täisnimetus; 

- puidu ja puittoodete tarnija nimi ja aadress; 

- ülestöötamisriik, ja kui see on asjakohane8: 

i) riigi piirkond, kus puit üles töötati;  

ii) ülestöötamise luba; 

iii) kogus (väljendatud mahuna, kaaluna või ühikute arvuna); 

- dokument või muu teave, mis näitab sellise puidu ja puittoodete vastavust kehtivatele õigusaktidele; 

- tõendid ohu hindamise ja vähendamise menetluste kohta, mis on kehtestatud kooskõlas määruse (EL) nr 995/2010 artikli 6 lõike 1 punktidega b ja c. See võib hõlmata sertifitseerimist 
või muid kolmanda isiku kontrollitud süsteeme. 

Kehtiva ELi FLEGT-litsentsi või asjakohaste CITESi lubade ja litsentsiga hõlmatud puitu peetakse seaduslikult ülestöötatuks määruse (EL) nr 995/2010 tähenduses. 

 

Märkus. Käesolevad KHR kriteeriumid ei sisalda ettepanekut puidu hankimiseks säästva metsamajanduse põhimõtete kohaselt järgmistel põhjustel: 
ELi metsastrateegias on esitatud metsa säästva majandamise määratlus. Sellest hoolimata oleks riigihangete puhul vaja täpseid nõudeid, milles kirjeldatakse üksikasjalikult metsa säästva 
majandamise eri elemente. Sellised üksikasjalikud elemendid ei ole aga praegu ELi tasandil kättesaadavad. 

Sellest tulenevalt kasutavad mitu liikmesriiki oma riiklikke kriteeriume, et teha oma vastavates keskkonnahoidlike või -säästlike riigihangete pakkumismenetlustes kindlaks säästvalt majandatud 
allikatest pärit puidupõhised tooted. Samuti on neil kehtestatud eri menetlused, et teha kindlaks, kas sertifitseerimine või kolmanda isiku poolt kontrollitud süsteemid annavad piisava kindluse 
metsa säästva majandamise suhtes. Sellises olukorras ei ole olnud veel võimalik teha ettepanekut hankenõuete kohta, mis hõlmaksid metsa säästva majandamise ühtlustatud kriteeriume. 

Aktiivse säästva puiduhanke poliitikaga liikmesriikide praegune üksmeelne seisukoht on, et üldiselt annavad patenditud sertifitseerimissüsteemid, nagu FSC ja PEFC 
süsteemid riiklike kriteeriumide järgimise suhtes piisava kindluse. Kuigi puit, mis on sertifitseeritud kui 100 % säästvalt toodetud puit, on soovitav, on selle saavutamine keeruline või 
võimatu järgmistel põhjustel: a) suhteliselt piiratud sertifitseeritud puidu pakkumine turul, hoolimata ulatuslikust metsade sertifitseerimisest ELis ja teistes peamistes ülemaailmsetes 
tarnepiirkondades; b) konkreetsete turutarnete võimalikud kõikumised, eriti VKEde puhul, kes on harjunud töötama piiratud arvu tarnijatega. Selle asemel tuleks saavutada vähemalt 70 % 
suurune säästvalt toodetud puidu osakaal.  See tase sobib hästi ka FSC ja PEFC märgistussüsteemide kehtivate nõuetega. Sellegipoolest on riigiasutustel soovitatav enne pakkumiskutse 
avaldamist küsida turult tagasisidet ja neile tuleb meelde tuletada, et igal juhul ja mistahes tingimustel tuleb lubada alternatiivseid tõendamisviise. 

TS2. Formaldehüüdi heide puidupõhistest paneelidest 

(See nõue kehtib olenemata mööblitootes kasutatud puidupõhiste paneelide massiosast.) 

Formaldehüüdi heide kõigist tarnitud puidupõhistest paneelidest sellisel kujul nagu neid 
mööblitootes kasutatakse (st pealistamata, pinnatud, pealistatud, spoonitud) ning mille 
tootmisel kasutati formaldehüüdil põhinevaid vaike, peab olema võrdne standardi EN 13986 B 
lisas määratletud formaldehüüdi heitkoguste E1 piirnormidega või nendest väiksem.  

TS2. Formaldehüüdi heide puidupõhistest paneelidest 

(Seda lisanõuet tuleks käsitleda lisaväärtusena, kui mööblitoodete puidupõhiste paneelide 
massiosa ületab 5 %.) 

Formaldehüüdi heide kõigist tarnitud puidupõhistest paneelidest sellisel kujul nagu neid 
mööblitootes kasutatakse (st pealistamata, pinnatud, pealistatud, spoonitud) ning mille 
tootmisel kasutati formaldehüüdil põhinevaid vaike, peab olema võrdne standardi EN 13986 B 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 „Ettevõtja“ on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes laseb puitu või puittooteid turule. 

8  Lisateavet vt http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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Tõendamine 

Puidupõhiste paneelide tarnija esitab kinnituse, et tarnitud paneelid vastavad E1 heite 
piirnormidele, mida tõendavad kas vastavalt standardile EN 717-1, EN 717-2 / EN 
ISO 12460-3 või EN 120 / EN ISO 12460-59 tehtud katsete protokollid. 

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele 
kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel.  

lisas määratletud formaldehüüdi heitkoguste E1 piirnormidega või nendest 65 % väiksem.  

Tõendamine 

Puidupõhiste paneelide tarnija esitab kinnituse, et tarnitud paneelid vastavad 65 %le E1 heite 
piirnormidest, mida tõendavad kas vastavalt standardile EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 
või EN 120 / EN ISO 12460-5 tehtud katsete protokollid. 

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe või 
arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel.  

 TS3. Pinnakattesegu puhul kohaldatavad piirangud 

Pinnakattesegud, mida mööblitootja kasutab mööblitoodete puit- või metallosade 
katmiseks, ei klassifitseerita vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 kohaselt järgmiselt: 

• 1. või 2. ohukategooria: kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised; 

• suu- ja nahakaudse manustamise ning sissehingamise korral äge mürgisus (1. ja 2. 
ohukategooria) või vesikeskkonda ohustav äge toime (1. ohukategooria); 

• 1. ohukategooria – mürgisus sihtelundi suhtes. 

See ei tohi ka sisaldada lisandeid, mis sisaldavad kaadmiumi, pliid, kroom(VI), elavhõbedat, 
arseeni või seleeni kontsentratsioonis, mis ületab 0,010 massiprotsenti. 

Tõendamine 

Pakkuja deklareerib, milliseid pinnakattesegusid ta on mööblitootel kasutanud (kui neid on 
kasutatud). Seda kinnitavad ohutuskaardid, millele on selgelt märgitud pinnakattesegu (kui neid 
on) ohuklassifikatsioon ja et valemi järgi valmistatud segu ei klassifitseerita ühegi järgmise 
klassifikatsiooni alusel:  

Oht Ohulause 

Kantserogeenne (1A, 1B või 2. kategooria) H350, H350i, H351)  
Mutageenne (1A, 1B või 2. kategooria) H340, H341,  
Reproduktiivtoksiline (1A, 1B või 2. 
kategooria) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Äge mürgisus (1. või 2. ohukategooria) H300, H304, H310, H330 
Sihtelundile mürgine (1. kategooria) H370, H372 

                                                           
9 EN ISO 12460-3 ja EN ISO 12460-5 võeti ametlikult vastu 2015. aasta novembris ja need asendavad vastavalt standardeid EN 717-2 ja EN 120. Standardites on tehtud siiski vaid väikesi muudatusi, et parandada tulemuste korratavust. Keskkonnahoidliku riigihanke 

kriteeriumidele vastavuse tõendamise eesmärgil on aktsepteeritavad nii vanade kui ka uuemate standardite kohaselt tehtud katsete protokollid. 
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Ohtlik vesikeskkonnale (1. kategooria) H400, H410 
 

Lisaks sellele tuleb ohutuskaardil ja/või muus dokumendis (kui see on olemas) märkida, kas 
kaadmiumi, pliid, kroom(VI), elavhõbedat, arseeni või seleeni esineb kontsentratsioonis, mis 
ületab 0,010 massiprotsendi. 

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele 
kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

 TS4. Metallide puhul kohaldatavad piirangud 

Ühegi valmis mööblitootes kasutatava metallist koostisosa galvaanilisel katmisel ei ole lubatud 
kasutada kaadmiumi. 

Niklit võib galvaanilisel katmisel kasutada ainult siis, kui nikli vabanemise määr galvaaniliselt 
kaetud koostisosadest on standardi EN 1811 kohaselt alla 0,5 µg/cm2 nädalas.   

Tõendamine  

Taotleja esitab metallist koostisosa(de) tarnijalt saadud kinnituse selle kohta, et metallist 
koostisosade galvaanilisel katmisel ei ole kasutatud kaadmiumi ega kaadmiumiühendeid.  

Kui galvaanilisel katmisel on kasutatud niklit, peab taotleja esitama metallist koostisosa(de) 
tarnijalt saadud kinnituse , millega koos esitatakse standardi EN 1811 kohane toetav 
katseprotokoll, mille tulemused näitavad, et nikli vabanemise määr on alla 0,5 µg/cm2 nädalas. 

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad neile nõuetele kohe 
või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

TS3. REACHi kandidaatainete loetellu kantud ainest teatamine 

Pakkuja peab deklareerima kõik REACHi kandidaatainete loetellu10 kantud ained, mille 
sisaldus tootes ja mis tahes selle koostisosades või materjalides ületab 0,1 (massi)protsenti. 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse tootes sisalduvate konkreetsete REACHi kandidaatainete loetellu 
kantud ainete kohta kooskõlas kandidaatainete loetelu kõige viimase versiooniga 
pakkumiskutse avaldamise kuupäeva seisuga. 

TS5. REACHi kandidaatainete loetellu kantud ainete puhul kohaldatavad piirangud 

Toode ja ükski selle koostisosa ega -materjal ei tohi sisaldada ühtegi REACHi kandidaatainete 
loetellu kantud ainet suuremas kontsentratsioonis kui 0,1 (massi)protsenti.  

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse selle kohta, et mööblitoode ja selle koostisosad või -materjalid ei 
sisalda ühtegi REACHi kandidaatainete loetellu kantud ainet kogustes, mis ületavad 0,1 
(massi)protsenti, kooskõlas kandidaatainete loetelu kõige viimase versiooniga pakkumiskutse 
avaldamise kuupäeva seisuga. 

Nimetatud kinnituse toetuseks esitatakse sarnased kinnitused, mis on saadud kõigilt lõpptootes 
sisalduvate koostisosade11 ja koostismaterjalide12 tarnijatelt.  

                                                           
10 Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu, mis on avaldatud vastavalt kemikaalimääruse REACH artikli 59 lõikele 10 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad neile nõuetele kohe 
või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

 TS6. Vastupidavad polstrikatted 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta)  

Kui kasutatakse polstrikattematerjale, mis põhinevad kas nahal, tekstiiltoodetel või pealistatud 
riidel, vastavad need kõigile I liite tabelis 2, tabelis 3 või tabelis 4 (vastavalt asjakohasusele) 
sätestatud füüsilistele kvaliteedinõuetele. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab kinnituse naha, tekstiiltoote või pealistatud riide tarnijalt, olenevalt kumb on 
asjakohane, ning selle toetuseks asjakohased katseprotokollid, mis tõendavad, et 
polstrikattematerjal vastab naha, tekstiiltoodete või pealistatud riide suhtes kehtestatud 
füüsikalistele nõuetele, mis on sätestatud I liite tabelis 2, tabelis 3 ja tabelis 4. 

Polsterdatud mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt 
mööblitoodete ELi ökomärgis, tekstiilipõhine polster, millele on antud komisjoni otsuse 
2014/350/EL kohaselt tekstiiltoodete ELi ökomärgis, või polstrikatted, millele on antud muu 
asjaomane ISO 14024 kohane I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe, või arvatakse 
nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

TS4/7. Vahustavad ained 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtmaterjale, ei ole selliste pehmendusmaterjalide tootmisel lubatud kasutada halogeenorgaanilisi ühendeid vahustava aine ega vahustava 
abiainena. 

Tõendamine 

Pakkuja esitab vahtpehmendusmaterjali tootja kinnituse, et selliseid aineid ei kasutata. Polsterdatud mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

TS5/8. Kasutuskõlblikkus 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Mööblitoode peab vastama järgmiste asjakohaste EN-standardite kõige uuemates versioonides sätestatud nõuetele, mis võivad olla seotud toote vastupidavuse, mõõtmete, ohutuse ja tugevusega: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11 „Koostisosad“ – jäigad ja eraldiseisvad osad, mille kuju ja vormi ei ole vaja muuta enne lõpptoote kokkupanemist selle täielikult toimivale kujule, kuigi tema asukoht võib lõpptoote kasutamise käigus muutuda. 

 

12 „Koostismaterjalid“ – mittejäigad materjalid, mille kuju ja vorm võivad enne mööblitoote kokkupanekut või selle kasutamise käigus muutuda. Ilmseks näiteks on polstrimaterjalid, kuid selleks võib olla ka puit, mida 
võib käsitada koostismaterjalina, kuid hiljem võidakse seda saagida ja töödelda, muutes selle koostisosaks.   
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(hankija viitab IV liitest või muudest allikatest pärit konkreetsetele standarditele, mis on hangitava mööbli puhul kõige olulisemad) 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse vastavuse kohta kõigile asjakohastele EN-standarditele ja selle toetuseks katseprotokollid, vastavalt asjakohasusele, kas mööbli tootjalt või koostisosade/-materjalide 
tarnijalt. Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud 
nõuetele kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

TS6/9. Lahtivõetav ja parandatav konstruktsioon 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakkuja peab esitama selged demonteerimis- ja parandusjuhised (nt paberil, elektrooniliselt või videona), et mööblitoote saaks koostisosade või materjalide asendamiseks demonteerida seda 
kahjustamata. Juhised esitatakse paberil koos tootega ja/või elektroonilisel kujul tootja veebisaidi kaudu. Mööblit peaks saama koost lahti võtta ja selle osasid peaks saama vahetada tavapäraste 
lihtsate käsitööriistade abil ning seda peab suutma teha väljaõppeta isik. 

Tõendamine  

Pakkuja peab esitama juhendi, mis sisaldab toote laotusjoonist, kus on näidatud eemaldatavad ja asendatavad osad, ning vajalike tööriistade kirjeldust. Mööblitooted, millele on antud komisjoni 
otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe või arvatakse nõuetele vastavaks 
samaväärsete meetodite alusel. 

TS7. Toote garantii ja varuosad 

Pakkuja peab andma tootele vähemalt kolmeaastase garantii, mis jõustub toote üleandmise 
kuupäeval. Garantii hõlmab hoolduslepingut, millega pakutakse tarbijale võimalust, et tootele 
tullakse järele ja see tuuakse ära, või võimalust parandada toode kohapeal. Garantii tagab 
kaupade vastavuse lepingu tingimustele ilma lisatasusid kohaldamata. 

Pakkuja tagab varuosade või samaväärset funktsiooni täitvate elementide olemasolu vähemalt 
kolme aasta jooksul pärast mööblitoodete üleandmise kuupäeva. Tootja peaks esitama 
kontaktandmed, mida kasutatakse varuosade tarnimiseks. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, milles täpsustatakse pakutav garantiiperiood ja kinnitatakse, 
et see hõlmab kaupade vastavust lepingutingimustele, sealhulgas ettenähtud kasutusotstarbele. 

Pakkuja esitab kinnituse selle kohta, et ühilduvad varuosad tehakse hankijale või teenuseosutaja 
kaudu kättesaadavaks.  

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele 
kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

TS10. Toote garantii ja varuosad 

Pakkuja peab andma tootele vähemalt viieaastase garantii, mis jõustub toote üleandmise 
kuupäeval. Garantii hõlmab hoolduslepingut, millega pakutakse tarbijale võimalust, et tootele 
tullakse järele ja see tuuakse ära, või võimalust parandada toode kohapeal. Garantii tagab 
kaupade vastavuse lepingu tingimustele ilma lisatasusid kohaldamata. 

Pakkuja tagab varuosade või samaväärset funktsiooni täitvate elementide olemasolu vähemalt 
viie aasta jooksul pärast mööblitoodete üleandmise kuupäeva. Tootja peaks esitama 
kontaktandmed, mida kasutatakse varuosade tarnimiseks. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, milles täpsustatakse pakutav garantiiperiood ja kinnitatakse, 
et see hõlmab kaupade vastavust lepingutingimustele, sealhulgas ettenähtud kasutusotstarbele. 

Pakkuja esitab kinnituse selle kohta, et ühilduvad varuosad tehakse hankijale või teenuseosutaja 
kaudu kättesaadavaks.  

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi 
ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele 
kohe või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

AC1. Formaldehüüdi heide puidupõhistest paneelidest 

Punkte antakse, kui on tõendatud, et kõigi mööblis kasutatavate puidupõhiste paneelide 

AC1. Formaldehüüdi heide puidupõhistest paneelidest 

Punkte antakse, kui on tõendatud, et kõigi mööblis kasutatavate puidupõhiste paneelide 
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formaldehüüdi heitkogused vastavad 65 %-le standardi EN 13986 B lisas sätestatud 
formaldehüüdi heitkoguste E1 piirnormidest.  

Tõendamine 

Vastavust 65 %-le E1 heitkoguste piirnormidest tuleb tõendada eespool esitatud tehnilise 
kirjelduse 2. osa (TS2) kohaselt.  

formaldehüüdi heitkogused vastavad 50 %-le standardi EN 13986 B lisas sätestatud 
formaldehüüdi heitkoguste E1 piirnormidest.  

Tõendamine 

Vastavust 50 %-le E1 heitkoguste piirnormidest tuleb tõendada eespool esitatud tehnilise 
kirjelduse 2. osa (TS2) kohaselt.  

AC2. Plasti märgistamine 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Punkte antakse, kui plastosad, mille mass ületab 100g, märgistatakse kooskõlas standarditega EN ISO 11469 ja EN ISO 1043 (osad 1–4). Märgisel kasutatav kiri peaks olema vähemalt 2,5 mm 
kõrge.  

Kui plasti koostisesse sihilikult lisatud täiteainete, leegiaeglustite või plastifikaatorite sisaldus on suurem kui 1 massiprotsent, tuleks need standardi EN ISO 1043 (osad 2–4) kohaselt märgisel ära 
märkida.  

Erandjuhtudel võib lubada üle 100-grammiste plastosade märgistamata jätmist järgmistel tingimustel: 

• märgistus kahjustaks plastosa toimivust või funktsionaalsust; 

• märgistus ei ole tootmismeetodi tõttu tehniliselt võimalik; 

• koostisosi ei saa märgistada, sest neil ei ole piisavalt pinda, et märgis oleks ringlussevõtuga tegeleva ettevõtja jaoks loetava suurusega. 

Eespool nimetatud juhtudel, kui märgistamata jätmine on põhjendatud, tuleb tarbijateabele lisada kirjalikus vormis täiendavad üksikasjad polümeeri tüübi ning kõigi lisaainete kohta vastavalt 
standarditele EN ISO 11469 ja EN ISO 1043 (osad 1–4). 

Hindamine ja tõendamine  

Pakkuja esitab kinnituse kõnealusele kriteeriumile vastavuse kohta, milles loetletakse kõik mööblitootes olevad plastosad, mille kaal ületab 100g, ning märgib, kas need 
koostisosad on märgistatud vastavalt standarditele EN ISO 11469 ja EN ISO 1043 (osad 1–4).  

Iga plastosa märgistus peab plastosa visuaalsel kontrollimisel olema selgelt nähtav. Märgistus ei pea olema selgelt nähtav lõplikult kokkupandud mööblitootes.  

Kui plastosi, mille mass on suurem kui 100 grammi, ei märgistata, peab pakkuja esitama põhjendused ja asjakohase teabe. 

Mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt mööblitoodete ELi ökomärgis või muu vastav (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe 
või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

 AC3. Väheste keemiliste jääkidega polstrikatted 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Punkte antakse, kui on tõendatud, et polstrikattematerjalid vastavad (vastavalt asjakohasusele) 
allpool sätestatud arüülamiinvärvide, ekstraheeruvad raskmetallide ja vabade formaldehüüdide 
piirnormidele. 

Tekstiiltooted ja pealistatud riie: 
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• kooskõlas standarditega EN ISO 14362-1 ja 14362-3 ei esine ühtki piiratud kasutusega 
arüülamiini (vt II liide) rohkem kui 30 mg/kg (piirnorm kehtib iga üksiku amiini kohta); 

• vaba ja osaliselt hüdrolüüsitavat formaldehüüdi ≤ 75 mg/kg vastavalt standardile EN ISO 
14184-1; 

• vastavalt standardile EN ISO 105-E04 määratud ekstraheeruvaid raskmetalle esineb 
järgmistest piirnormidest vähem (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arseen ≤ 1,0; kaadmium ≤ 0,1; 
kroom ≤ 2,0; koobalt ≤ 4,0; vask ≤ 50,0; plii ≤ 1,0; elavhõbe ≤ 0,02 ja nikkel ≤ 1,0. 

Naha puhul: 

• kooskõlas standarditega EN ISO 17234-1 ja EN ISO 17234-2 ei esine ühtki piiratud 
kasutusega arüülamiini (vt II liide) rohkem kui 30 mg/kg (piirnorm kehtib iga üksiku 
amiini kohta); 

• kooskõlas standardiga EN ISO 17075 ei tohiks kroom(VI) sisaldus olla suurem kui 3 
mg/kg (avastamispiir); 

• vaba ja osaliselt hüdrolüüsitavat formaldehüüdi ≤ 300 mg/kg vastavalt standardile EN ISO 
17226-1; 

• vastavalt standardile EN ISO 17072-1 määratud ekstraheeruvaid raskmetalle esineb 
järgmistest piirnormidest vähem (mg/kg): antimon ≤ 30,0; arseen ≤ 1,0; kaadmium ≤ 0,1; 
kroom ≤ 200,0; koobalt ≤ 4,0; vask ≤ 50,0; plii ≤ 1,0; elavhõbe ≤ 0,02 ja nikkel ≤ 1,0. 

Tõendamine  

Punkte antakse pakkujatele, kes esitavad kinnituse, et nahast, tekstiiltootest või pealistatud 
riidest polstrikattematerjal vastab (vastavalt asjakohasusele) eespool sätestatud piirnormidele, 
mida tõendavad kas pakkuja enda või materjali tarnija tellitud asjaomaste katsemeetoditega 
saadud tulemused.  

Polsterdatud mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt 
mööblitoodete ELi ökomärgis, või tekstiiltooted, millele on antud komisjoni otsuse 
2014/350/EL kohaselt tekstiiltoodete ELi ökomärgis, või polstrimaterjalid, millele on antud 
muu asjaomane ISO 14024 kohane I liiki ökomärgis, vastavad loetletud nõuetele kohe, või 
arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

 
AC4. Vähese LOÜ heitega mööbel  

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Punkte antakse pakkujatele, kes tõendavad, et kogu polsterdatud mööbliesemest (nt tugitoolid, 
diivanid või kontoritoolid) tulenev LOÜde koguheide või ainult polstrimaterjaliga (nt nahk või 
pealistatud riie, kui seda peetakse mööblitoote kõige olulisemaks LOÜde heite allikaks) tehtud 
katsete tulemusena saadav LOÜde kogusisaldus on katsekambris 28-päevase katsetamise järel 
standardi ISO 16000 või samaväärse standardi kohaselt vähem kui 500 µg/m3 järgmiste 
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koormusmäärade ja ventileerimise kiiruste alusel: 

Katseelement Kambri ruumala ja täitmise määr Ventileerimise 
kiirus 

Tugitoolid ja diivanid 2–10 m3 katsekamber, mille ruumalast 
vähemalt 25 % on täidetud tootega 

4,0 m3/h 
Kontoritoolid 2,0 m3/h 

Nahast ja pealistatud riidest 
polstrikattematerjalid 

Kambri ruumala ≥20 L (täitmise määr on 
seotud ventileerimise kiirusega) 

1,5 m3/m2/h 

Tõendamine  

Pakkuja esitab vastavalt ISO 16000 seeria standarditele või samaväärsetele standarditele tehtud 
katsekambri katse protokolli koopia. Kui 28-päevase katse kontsentratsiooni norm saavutatakse 
varem, võib katse varem lõpetada.  

Pakkuja peab selgelt märkima, kas katse tehti tervikliku mööblitootega või ainult 
kindlaksmääratud koostismaterjalidega.   

Polsterdatud mööblitooted, millele on antud komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 kohaselt 
mööblitoodete ELi ökomärgis või muu (ISO 14024 kohane) I liiki ökomärgis, vastavad 
loetletud nõuetele või arvatakse nõuetele vastavaks samaväärsete meetodite alusel. 

AC3/5. Pikaajalised garantiid 

(kehtib nii põhi- kui ka lisakriteeriumide puhul) 

Pakutava garantii ja teenuslepingu iga lisa-aasta eest, mis ületab minimaalses tehnilises kirjelduses sätestatut, antakse kuni X lisapunkti (vt tehniliste kirjelduste osa 7/10 eespool) järgmiselt: 

- +4-aastane või pikem lisagarantii: x punkti 
- + 3-aastane lisagarantii: 0,75x punkti 
- +2-aastane lisagarantii: 0,5x punkti 
- + 1-aastane lisagarantii 0,25x punkti 

Tõendamine  

Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, milles täpsustatakse pakutav garantiiperiood ja kinnitatakse, et see hõlmab kaupade vastavust lepingutingimustele, sealhulgas ettenähtud kasutusotstarbele. 

 AC6. Väheste kemikaalijääkidega pehmendusmaterjalid13 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtlateksit, antakse punkte juhul, kui 
vahtmaterjal vastab III liite tabelis 7 loetletud klorofenoolidele, raskmetallidele, pestitsiididele 
ja butadieenile esitatavatele nõuetele, kooskõlas samas tabelis loetletud vastavate 

                                                           
13 NB! Vahtlateksi ja vahtpolüuretaanide keemiliste jääkide katsenõuded on kehtestatud tööstusharu juhitavate vabatahtlike süsteemidega, nagu EuroLatex ECO Standard ja standard CertiPUR. 
Käesoleva dokumendi koostamise ajal peeti neid süsteeme piisavat kindlust andvaks.   
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katsemeetoditega (A–D). 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtpolüuretaani, antakse punkte juhul, 
kui vahtmaterjal vastab III liite tabelis 8 loetletud raskmetallidele, plastifikaatoritele, TDA-le, 
MDA-le, tinaorgaanilistele ühenditele ja muudele ainetele esitatavatele nõuetele, kooskõlas 
samas tabelis loetletud vastavate katsemeetoditega (A–E). 

Kui kasutatakse muid pehmendusmaterjale, antakse punkte juhul, kui on võimalik tõendada 
vastavust kas III liite tabelis 7 või tabelis 8 sätestatud kemikaalijääkide piirnormidele.  

Tõendamine  

Vahtlateks (või muud pehmendusmaterjalid)  

Pakkuja esitab sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida tõendavad järgmiste 
meetodite kohased katseprotokollid.  

A. Klorofenoolide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 5 
g proovimaterjali jahvatatakse ning sellest eraldatakse klorofenoolid fenoolide (PCP), 
naatriumsoolade (SPP) või estritena. Eraldatud aineid uuritakse gaasikromatograafiga. Aineid 
määratakse massispektromeetri või elektronhaardedetektoriga.  

B. Raskmetallide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 
Jahvatatud proovimaterjal elueeritakse DIN 38414-S4 või samaväärse meetodi järgi vahekorras 
1:10. Saadud filtraat filtreeritakse 0,45 mikromeetri suuruse silmaga membraanfiltriga 
(vajaduse korral rõhu all). Saadud lahuses uuritakse raskmetallide sisaldust 
induktiivsidestusega plasma aatomiemissioonspektromeetriga (ICP-OES) või 
aatomabsorptsioonspektromeetriga (ICP-AES), kasutades hüdriidi- või külmaurumeetodit.  

C. Pestitsiidide kohta peab pakkuja esitama allpool kirjeldatud katse protokolli. 2 g proov 
ekstraheeritakse ultrahelivannis heksaani ja diklorometaani segus vahekorras 85:15. Ekstrakt 
puhastatakse atsetonitriiliga loksutamise teel või kromatograafiga, kasutades adsorbendina 
florisiili. Ained määratakse ja nende sisaldus tehakse kindlaks gaasikromatograafiga, kasutades 
elektronhaardedetektorit, või gaasikromatograafia-massispektromeetriaga. Pestitsiidide katse 
tuleb teha juhul, kui vahtlateks sisaldab vähemalt 20 % looduslikku lateksit. 

D. Butadieeni kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. Pärast 
vahtlateksi jahvatamist ja kaalumist võetakse proov nn ülaosast (headspace sampling). 
Butadieenisisaldus määratakse gaasikromatograafiga, kasutades leekionisatsiooni. 

Vahtpolüuretaanid (või muud pehmendusmaterjalid) 

Pakkuja peab esitama sellele kriteeriumile vastavuse kohta kinnituse, mida toetavad III liite 
tabelis 8 sätestatud piirnormidele vastavust tõendavad katseprotokollid. Meetodite B, C, D ja E 
puhul tuleb asjakohasesse laborisse saadetud materjalist võtta kuus liitproovi maksimaalselt 2 
cm sügavuselt materjali pinnast.  

A. Ftalaatide ja muude III liite tabelis 8 loetletud konkreetsete ainete kohta tuleb esitada 
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pakkuja ja vahtmaterjali tarnijate kinnitus selle kohta, et neid aineid ei ole tahtlikult 
vahtmaterjali koostisesse lisatud. 

B. Raskmetallide kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 
Jahvatatud proovimaterjal elueeritakse DIN 38414-S4 või samaväärse meetodi järgi vahekorras 
1:10. Saadud filtraat filtreeritakse 0,45 mikromeetri suuruse silmaga membraanfiltriga 
(vajaduse korral rõhu all). Saadud lahuses uuritakse raskmetallide sisaldust 
induktiivsidestusega plasma aatomemissioonspektromeetriga (ICP-AES või ICP-OES) või 
aatomabsorptsioonspektromeetriga, kasutades hüdriidi- või külmaurumeetodit.  

C. Plastifikaatorite kogusisalduse kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse 
tulemustega. Ekstraheerimine tehakse valideeritud meetodi abil, nagu 0,3 g proovi 
infraheliväljas ekstraheerimine 9 ml tert-butüülmetüüleetriga viaalis ühe tunni jooksul, millele 
järgneb ftalaatide määramine gaasikromatograafiga, kasutades massiselektiivset valitud iooni 
jälgimise detektorit (SIM-meetod). 

D. TDA ja MDA kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse tulemustega. 
0,5 g liitproovi ekstraheerimine 5 ml süstlas tehakse 2,5 ml äädikhappe 1 % vesilahusega. 
Süstal tühjendatakse ja seejärel tõmmatakse vedelik süstlasse tagasi. Seda toimingut korratakse 
20 korda ja lõplik ekstrakt säilitatakse analüüsimiseks. Seejärel pannakse süstlasse uus 2,5 ml 
kogus äädikhappe 1 % vesilahust ja korratakse toimingut veel 20 korda. Seejärel pannakse 
mõlemad saadud ekstraktid kokku ja lahjendatakse mõõtekolvis äädikhappega kuni 10 
milliliitrini. Ekstrakte analüüsitakse kõrgefektiivse vedelikkromatograafi ja UV-spektomeetri 
(HPLC-UV) ja massispektromeetriga (HPLC-MS). Kui HPLC-UV kasutamisel kahtlustatakse 
segavat mõju, tuleb teha kordusanalüüs HPLC-MS abil. 

E. Tinaorgaaniliste ühendite kohta peab pakkuja esitama aruande allpool kirjeldatud katse 
tulemustega. 1–2 g massiga liitproov segatakse vähemalt 30ml ekstrahendiga ühe tunni jooksul 
toatemperatuuril ultrahelivannis. Ekstrahendina kasutatakse järgmist segu: 1750 ml metanooli + 
300 ml äädikhapet + 250 ml puhverlahust (pH 4,5). Puhverlahus koosneb 164 g 
naatriumatsetaadist 1200 ml vee ja 165 ml äädikhappe segus, millele lisatakse vett kuni mahuni 
2000 ml. Pärast ekstraheerimist valmistatakse alküültinaühendite derivaadid, milleks lisatakse 
100 µl naatriumtetraetüülboraadi lahust tetrahüdrofuraanis (THF) (200 mg / ml THF). Derivaat 
ekstraheeritakse välja n-heksaaniga ja proovi  ekstraheeritakse veel üks kord. Mõlemad 
heksaani ekstraktid valatakse kokku ja segust määratakse tinaorgaanilised ühendid 
gaasikromatograafiaga, kasutades massiselektiivset valitud iooni jälgimise detektorit. 

 AC7.1. Vähest heidet tekitavad vahtlateksist pehmendusmaterjalid14 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtlateksit, antakse punkte juhul, kui 
vahtmaterjal vastab lenduvate orgaaniliste ühendite heite suhtes kohaldatavatele allpool 

                                                           
14 NB! Vahtlateksi ja vahtpolüuretaanide lenduvate orgaaniliste ühendite katsenõuded on kehtestatud tööstusharu juhitavate vabatahtlike süsteemidega, nagu EuroLatex ECO Standard ja 
standard CertiPUR. Käesoleva dokumendi koostamise ajal peeti neid süsteeme piisavat kindlust andvaks.    
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loetletud nõuetele. 

 

Aine Piirnorm (mg/m³) 
1,1,1-trikloroetaan 0,2 
4-fenüültsüklohekseen 0,02 
Formaldehüüd 0,01 
Nitrosamiin* 0,001 
Stüreen 0,01 
Tetrakloroetüleen 0,15 
Tolueen 0,1 
Trikloretüleen 0,05 
Vinüülkloriid 0,0001 
Vinüültsüklohekseen 0,002 
Aromaatsed süsivesinikud (kokku) 0,3 
LOÜd (kokku) 0,5 
* N-nitrosodimetüülamiin (NDMA), N-nitrosodietüülamiin (NDEA), N-nitrosometüületüülamiin 
(NMEA), N-nitrosodi-i-propüülamiin (NDIPA), N-nitrosodi-n- propüülamiin (NDPA), N-nitrosodi-
n-butüülamiin (NDBA), N-nitrosopürrolidinoon (NPYR), N -nitrosopiperidiin (NPIP), N -
nitrosomorfoliin (NMOR). 

 

Tõendamine 

Pakkuja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning selle toetuseks 
katseprotokolli kooskõlas standardiga ISO 16000-9 või samaväärsete katsete abil tehtud 
katsekambri analüüside tulemuste kohta.  

Sissemähitud proovi hoitakse toatemperatuuril vähemalt 24 tundi. Seejärel proov võetakse välja 
ja pannakse kohe katsekambrisse. Proov tuleb panna hoidjale, et õhk pääseks igast küljest 
proovile ligi. Kliimatingimusi tuleb kohandada vastavalt standardile ISO 16000-9. 
Katsetulemuste võrdlemiseks peab ala eriventilatsioon (q = n/l) olema 1. Ventilatsioonikiirus 
peab olema 0,5–1. Õhuproovid tuleb võtta 24±1 tundi pärast seda, kui kambris on hoitud tund 
aega vastavalt kas DNPH kassette, et teha formaldehüüdi ja teiste aldehüüdide analüüs, või 
Tenax TA kassette, et määrata teisi lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Teiste ühendite 
analüüsimiseks võib proovi võtta hiljem, kuid enne 30 tunni möödumist.  

Formaldehüüdi ja teiste aldehüüdide analüüsid tuleb teha standardi ISO 16000-3 kohaselt või 
samaväärsete katsete abil. Lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs tuleb teha standardi ISO 
16000-6 järgi, kui ei ole teisiti sätestatud.  

Nitrosamiinide analüüs tuleb teha gaasikromatograafiga koos soojusenergia analüsaatoriga 
(GC-TEA) kooskõlas meetodiga BGI 505-23 (varem: ZH 1/120.23) või samaväärse meetodiga. 
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AC7.2. Vähest heidet tekitavad vahtpolüuretaanist pehmendusmaterjalid 

(kehtib ainult polsterdatud mööbli kohta) 

Kui mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatakse vahtpolüuretaani, antakse punkte juhul, 
kui vahtmaterjal vastab LOÜ heite suhtes kohaldatavatele allpool loetletud nõuetele. 

 

Aine (CASi number) Piirnorm (mg/m³) 
Formaldehüüd (50-00-0) 0,01 
Tolueen (108-88-3) 0,1 
Stüreen (100-42-5) 0,005 
Iga avastatav ühend, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritakse 
kategooriasse C1A või C1B 

0,005 

Kõigi selliste avastatavate ühendite summa, mis määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritakse 
kategooriasse C1A või C1B 

0,04 

Aromaatsed süsivesinikud 0,5 
LOÜd (kokku) 0,5 

Tõendamine 

Pakkuja peab esitama kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning selle toetuseks tabelis 
10 esitatud piirnormidele vastavust tõendavad katsetulemused. Uuritava proovi ja katsekambri 
suhe peab olema kas:  

 üks proov mõõtmetega 25 × 20 × 15 cm pannakse 0,5 m³ suurusesse katsekambrisse või 

 kaks proovi mõõtmetega 25 × 20 × 15 cm pannakse 1,0 m³ suurusesse katsekambrisse. 

Vahuproov tuleb panna heite määramise katsekambri põhja ja hoida kambris kolm päeva 
standardite ISO 16000-9 ja ISO 16000-11 või samaväärsete katsemeetodite kohaselt järgmistel 
tingimustel: temperatuur 23 °C, suhteline niiskus 50 %, õhuvahetus 0,5 korda tunnis ja 
koormustegur L (kogu proovi kokkupuutepinna ja kambri ruumala suhe) 0,4 m²/m³ (servad ja 
tagakülg vabalt ligipääsetavad).  

Proov võetakse 72 ± 2 tundi pärast proovi panemist kambrisse tunni aja jooksul kas Tenax TA 
kassetiga LOÜde määramiseks või DNPH kassetiga formaldehüüdi määramiseks. LOÜde 
heidet, mida püütakse sorbendiga Tenax TA täidetud katsutitesse, analüüsitakse termo-
desorptsioon-GC-MS-i meetodil standardi ISO 16000-6 või samaväärsete katsemeetodite 
kohaselt. 

Tulemused on poolkvantitatiivsed ja väljendatakse tolueeni ekvivalentidena. Registreeritakse 
kõik üksikud analüüdid, mille sisaldus on vähemalt 1 μg/m³. LOÜde kogusisaldus on kõikide 
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selliste analüütide summa, mille sisaldus on vähemalt 1 μg/m³ ja mis elueeruvad retentsiooniaja 
vahemikus n-heksaanist (C6) kuni n-heksadekaanini (C16), mõlemad kaasa arvatud. Kõikide 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 järgi kategooriatesse C1A või C1B kuuluvate ühendite summa on 
kõigi selliste ainete summa, mille sisaldus on vähemalt 1 μg/m³. Kui katse tulemused ületavad 
standardiga ettenähtud piirnorme, tuleb sisaldused määrata ühendite kaupa. Formaldehüüdi 
määramiseks võib koguda prooviõhu DNPH kassetti ja seejärel teha analüüs HPLC/UV 
meetodil standardi ISO 16000-3 või samaväärsete katsemeetodite kohaselt. 

 AC7.3. Muud vähest heidet tekitavad pehmendusmaterjalina kasutatavad vahtmaterjalid 

Kui kasutatakse muid pehmendusmaterjale, antakse punkte juhul, kui on võimalik tõendada 
vastavust allpool kas punktis 7.1 või 7.2 sätestatud LOÜde heitkoguste piirnormidele. 
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C. Mööbli kasutuselt kõrvaldamise teenuste hankimine 

Põhikriteeriumid Lisakriteeriumid 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS1. Olemasoleva mööbli kokkukogumine ja korduskasutamine 

Hinnangu kokkukogutava mööbli seisukorra kohta peab hankija esitama pakkumiskutses, milles 
võidakse kindlaks määrata ka korduskasutamise miinimumeesmärk, mis tuleb saavutada (nt 
50 % tarnitud mööblist). Voodimadratsid tuleks hügieenilistel põhjustel korduskasutamise 
miinimumeesmärkide seast välja jätta. 

Pakkujad koguvad mööbli kokku vahetult hankija kindlaksmääratud kohast ning osutavad 
korduskasutamise ja ringlussevõtu teenust mööbli puhul, mis on jõudnud oma kasutusea lõpuni.  

Pakkuja peab esitama kirjelduse, kuidas tal on kavas mööbli kasutusiga selle 
korduskasutamiseks tarnimisega pikendada. 

Mööbliesemed või mööbli osad, mida ei peeta korduskasutamiseks sobivaks ja vastavalt hankija 
andmetele piirkonnas asuvate sobivate ringlussevõtu käitiste kohta, valitakse üks järgmistest 
võimalustest. 

Võimalus a. Mööbliesemed või mööbli osad, mida ei ole võimalik korduskasutada, võetakse 
enne eri ringlussevõtu käitistesse saatmist väikeste plastosade, metalli, tekstiili ja puidu eri 
materjalivoogudeks lahti15. Ülejäänud materjalid saadetakse energia taaskasutamise käitistesse, 
kui need on piirkonnas olemas. 

Võimalus b. Mööbliesemete või mööbli osade metallosad, mida ei ole võimalik korduskasutada, 
võetakse ringlusse ja ülejäänud mööblitoode saadetakse energia taaskasutamise käitistesse, kui 
need on piirkonnas olemas. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab üksikasjaliku teabe mööbli kokkukogumise korralduse ning kasutatavate 
korduskasutamis- ja ringlussevõtuviiside kohta. See hõlmab kõigi mööbli korduskasutamises ja 
ringlussevõtus osalevate isikute andmeid.  

TS1. Olemasoleva mööbli kokkukogumine ja korduskasutamine 

Hinnangu kokkukogutava mööbli seisukorra kohta peab hankija esitama pakkumiskutses, 
milles võidakse kindlaks määrata ka korduskasutamise miinimumeesmärk, mis tuleb saavutada 
(nt 50 % tarnitud mööblist). Voodimadratsid tuleks hügieenilistel põhjustel korduskasutamise 
miinimumeesmärkide seast välja jätta. 

Pakkujad koguvad mööbli kokku vahetult hankija kindlaksmääratud kohast ning osutavad 
korduskasutamise ja ringlussevõtu teenust mööbli puhul, mis on jõudnud oma kasutusea 
lõpuni.  

Pakkuja peab esitama kirjelduse, kuidas tal on kavas mööbli kasutusiga selle 
korduskasutamiseks tarnimisega pikendada. 

Mööbliesemed või mööbli osad, mida ei ole võimalik korduskasutada, võetakse enne eri 
ringlussevõtu käitistesse saatmist väikeste plastosade, metalli, tekstiili ja puidu eri 
materjalivoogudeks lahti16. Ülejäänud materjalid saadetakse energia taaskasutamise käitistesse, 
kui need on piirkonnas olemas. 

Tõendamine  

Pakkuja esitab üksikasjaliku teabe mööbli kokkukogumise korralduse ning kasutatavate 
korduskasutamis- ja ringlussevõtuviiside kohta. See hõlmab kõigi mööbli korduskasutamises 
ja ringlussevõtus osalevate isikute andmeid.  

AC1. Korduskasutamise eesmärkide ületamine 

Punkte antakse pakkujatele, kes pakuvad tehnilises kirjelduses esitatust suuremal määral korduskasutamist. 

Tõendamine Pakkuja esitab üksikasjaliku teabe selle kohta, kuidas saavutatakse korduskasutuse uus tase. 

                                                           
15 Kõigil ringlussevõtu rajatistel on direktiivi 2008/98/EÜ artikli 8 lõike 23 kohane tegevusluba.

   

16 Vt 15. joonealune märkus.   
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3 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE  
ELi keskkonnahoidliku riigihanke kohaldamisalasse kuuluva mööbliga ei kaasne peaaegu mingeid jooksvaid 
kulusid. Seega avaldab olelusringi kuludele kõige olulisemat mõju mööblieseme kasutusiga. Kauakestvate ja 
vastupidavate materjalide valik on tähtis, kuid vahest veelgi tähtsam on, et koostisosad ja materjalid on pandud 
kokku tugevaks tooteks, mis on hästi parandatav või renoveeritav. Optimaalne viis sellise toote tagamiseks on 
nõuda vastavust asjaomastele tehnilistele EN-standarditele ja miinimumgarantii andmine. Suurema riski ja 
vastutuse tõttu seostatakse pikaajalist garantiid sageli kõrgemate hindadega. See, kas pikaajaline garantii on 
atraktiivne või mitte, oleneb toote enda laadist ja sellest, milleks seda kasutatakse, st liikuvad osad, 
välitingimustes kasutamine jne.   

Bartletti17 sõnul on kontorimööbli tüüpiline kasutusiga Ühendkuningriigis 9–12 aastat, hoolimata asjaolust, et 
mööbel on kavandatud sageli palju pikemaks kasutusajaks. Kontorimööbli olelusringi enneaegse lõppemise 
määrab sageli ettevõtte otsus kontorites remonti teha või need teise kohta üle viia ning selle tulemusena 
kõrvaldatakse esteetilistel põhjustel kasutuselt täiesti korras mööbel. Üldiselt võib avaliku sektori asutuse uue 
mööbli vajadus olla tingitud järgmisest:  

• uued ruumid/töötajad või olemasolevate ruumide laiendamine;  

• vana mööbel ei ole pärast olemasolevate hoonete renoveerimist enam sobiv (näiteks vale värv, kuju või 
suurus);  

• vana mööblit ei ole võimalik parandada (kahjustatud mööbel, mis ei ole enam ohutu ja/või 
täisfunktsionaalne). 

Kahe viimase olukorra puhul võib olla tegelikult võimalik täiesti uute toodete ostmise asemel olemasolevat 
mööblit renoveerida. Ühendkuningriigi valitsus avaldas hiljuti (2014. juunis) oma mööbli hankimise 
juhenddokumendi kõige uuema versiooni. Kinnitamata tõendid näitavad, et olemasoleva mööbli renoveerimine 
annab samaväärse uue mööbli ostmisega võrreldes selge ja märkimisväärse majandusliku säästu. Mööbli 
renoveerimisega seotud tegeliku kulude kokkuhoiu kohta on konkreetseid andmeid raske leida. Walshi18 
hinnangul on kokkuhoid 25–50 % ja Ühendkuningriigi valitsus on avaldanud soovituslike suunistena järgmised 
andmed: 

Tabel 1. Uue, kasutatud ja renoveeritud mööbli hinnangulised keskmised ühikuhinnad19 

 Lauad (₤) Toolid (₤) Riiulid (₤) Sahtliplokid 
(₤) 

Uus soovituslik jaehind 209 122 100 107 
Kasutatud mööbli soovituslik jaehind 
(ligikaudne)  

105 86 50 53 

Renoveeritud mööbli soovituslik jaehind 
(ligikaudne) 

84 49 40 43 

Kvaliteetse kasutatud kontorimööbli turgudel tegutsevad tavaliselt edasimüüjad ja enampakkumiste 
korraldajad,20 samal ajal kui mittetulundusorganisatsioonid on tihedalt seotud kehvema kvaliteediga kasutatud 
mööbliga. Kumbagi tüüpi tarnijad ei ole pakkumise esitamise ettepanekutele vastamiseks sobivas olukorras.   

Eespool esitatud soovituslike suuniste kohaste kulude alusel on selge, et saavutada võib kuni 50 % suuruse 
kulude kokkuhoiu. Ilmneb, et suurimaks takistuseks mööbli renoveerimise sektori kasvule ELis on turupoolse 

                                                           
17    Bartlett, 2009. „Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential 
for reused and remanufactured office furniture in the UK“.  
18 

Walsh, 2011. „Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England“. Vt www.remanufacturing.org.uk. 

   
19 

Ühendkuningriigi valitsuse tellitud ostustandardite mõju hinnang. Kättesaadav aadressil  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

20 
Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Ümbertöötamise ja korduskasutamise 

keskus. Vt www.remanufacturing.org
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nõudluse puudumine. Tuleb meeles pidada, et mööbli renoveerimine pakub kõige rohkem huvi kvaliteetsete ja 
kallite mööbliesemete puhul, nagu professionaalne kontorimööbel, ja et kuigi lihtsaid renoveerimisülesandeid 
võivad täita kohapealsed tehnikud, võivad teised ülesanded nõuda mööbli töökotta transportimist.  
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I LIIDE. Nahale, tekstiiltoodetele ja pealistatud riidest materjalidele esitatavad vastupidavusnõuded  
Mööblis kasutatavate hea kvaliteediga polstrimaterjalidele esitatavad nõuded on esitatud tabelites 2, 3 ja 4 allpool. 

Tabel 2. Füüsikalised nõuded nahast mööbli polstrikattematerjalidele (võetud standardi EN 13336 tabelitest 1 ja 2) 

Põhiomadused Katsemeetod 

Soovitatav väärtus 

Nubuk-, seemis- ja aniliinnahk* Pool-aniliinnahk* 
Kaetud ja 

pigmentvärvitud nahk 
ning muu nahk* 

NpH ja ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (kui pH on ≤ 4,0, peab ∆pH olema ≤ 0,7) 

Rebimiskoormus, 
keskmine väärtus 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Värvi hõõrdekindlus 
edasi-tagasi 

hõõrdumisele 

EN ISO 11640 
Katsesõrme kogumass 1000 g 

 
Leeliseline higilahus, mis on 

määratletud standardis EN ISO 
11641 

Hinnatavad aspektid 
Naha värvuse muutumine ja vildi 

määrdumine 
Naha värvuse muutumine ja vildi määrdumine. Viimistluskihti ei kahjustata 

kasutades kuiva vilti 50 tsüklit, ≥ 3 halli etalonskaalal 500 tsüklit, ≥ 4 halli etalonskaalal 

kasutades märga vilti 20 tsüklit, ≥ 3 halli etalonskaalal 80 tsüklit, ≥ 3/4 halli etalonskaalal 
250 tsüklit, ≥ 3/4 halli 

etalonskaalal 
kasutades kunsthigiga 

niisutatud vilti 
20 tsüklit, ≥ 3 halli etalonskaalal 50 tsüklit, ≥ 3/4 halli etalonskaalal 

80 tsüklit, ≥ 3/4 halli 
etalonskaalal 

Värvipüsivus 
tehisvalguse toimele 

EN ISO 105-B02 (meetod 3) ≥ 3 sinise etalonskaalal ≥ 4 sinise etalonskaalal ≥ 5 sinise etalonskaalal 

Kuiva 
viimistlusmaterjali 

püsivus 
EN ISO 11644 -- ≥ 2N / 10 mm 

Vastupidavus kuivalt 
painutamisele 

EN ISO 5402-1 
Üksnes pigmentvärvimata aniliinnaha puhul, 
20 000 tsüklit (viimistlusse ei teki pragusid) 

50 000 tsüklit (viimistlusse ei teki 
pragusid) 

50 000 tsüklit (viimistlusse ei 
teki pragusid) 

Värvipüsivus 
veeplekkide toimele 

EN ISO 15700 ≥ 3 halli etalonskaalal (ei ole alaliselt paisunud) 

Viimistluse 
vastupidavus 

külmapragudele 
EN ISO 17233 -- -15 °C (viimistluses ei ole pragusid) 

Tulekindlus EN 1021 või asjakohased riiklikud standardid Katse läbitud 

*Nende nahatüüpide määratlused vastavad standardile EN 15987.
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Tabel 3. Füüsikalised nõuded tekstiilriidest mööblipolstrikattematerjalidele 

Katsetegur Meetod 
Eemaldatavad ja 
pestavad katted 

Mitteeemaldatavad 
ja -pestavad katted 

Mõõtmete muutumine 
pesemise ja 

kuivatamise käigus 

Pesemine kodumajapidamises: ISO 
6330 ja EN ISO 5077 (kolm pesu tootel 

märgitud temperatuuril koos 
trummelkuivatustsükliga iga pesu järel) 
Tööstuslik pesu: ISO 15797 +       EN 

ISO 5077 (vähemalt 75 °C juures) 

+/- 3,0 % kootud riide 
puhul 

+/- 6,0 % lausriide puhul 
Ei kohaldata 

Värvipüsivus pesemise 
toimele 

Pesemine kodumajapidamises: ISO 
105-C06 

Tööstuslik pesu: ISO 15797 +            
ISO 105-C06 (vähemalt 75 °C juures) 

≥ värvuse muutuse aste 3–4 
≥ värvumisaste 3–4 

Ei kohaldata 

Värvipüsivus 
märghõõrdumise 

toimele* 
ISO 105 X12 ≥ aste 2–3 ≥ aste 2–3 

Värvipüsivus 
kuivhõõrdumise 

toimele* 
ISO 105 X12 ≥ aste 4 ≥ aste 4 

Värvipüsivus valguse 
toimele 

ISO 105 B02 ≥ aste 5** ≥ aste 5** 

Riide pillingukindlus 
(toppide puudumine) 

Kootud ja lausriidest tooted: ISO 
12945-1 

Kootud riie: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 tulemus >3 
ISO 12945-2 tulemus >3 

ISO 12945-1 tulemus 
>3 

ISO 12945-2 tulemus 
>3 

* Ei kohaldata valget värvi toodete ega selliste toodete suhtes, mida ei ole värvitud ja millele ei ole trükitud. 

** Aste 4 on siiski lubatud, kui mööbli katteriie on heledat värvi (värvi standardsügavus < 1/12) ja sisaldab üle 20 % villa 
või muud keratiinkiudu või üle 20 % lina- või muud niinekiudu.  

† Täiendavate juhtnööride saamiseks toimivusklasside ja -piirangute kohta palutakse hankijatel vaadata standardist EN 
14465.  

 

 

 

 

Tabel 4. Füüsikalised nõuded pealistatud riidest mööblipolstrikattematerjalidele . 

Omadus Meetod Nõue 
Katkevuskoormus  ISO 1421 CH ≥ 35daN ja TR ≥ 20daN 

Plastkile ja lehtplasti rebimiskindlus pükste rebimise meetodil ISO 13937/2 CH ≥ 2,5daN ja TR ≥2daN 

Värvipüsivus tehisvalguse toimele: katse ksenoonkaarlambiga EN ISO 105-B02 
Sisetingimustes ≥ 6; 
Välistingimustes ≥ 7 

Tekstiil – hõõrdekindluse katsetamine Martindale'i meetodil ISO 5470/2 ≥ 75,000 
Katte nakke määramine EN 2411 CH ≥ 1,5daN ja TR ≥1,5daN 

kus: daN = dekanjuutonit, CH = lõim ja TR = kude 
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II LIIDE. Piiratud kasutusega arüülamiinid nahast, tekstiilist ja 
pealistatud riidest materjalides 
Siia kuuluvad ained, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kandes 43 ning mida tuleb 
kontrollida kõigi värvitud nahkade (standardi EN ISO 17234 alusel) või tekstiilide puhul (standardi EN ISO 
14362-1 ja 14362-3 alusel). 

 

Tabel 5. Kantserogeensed arüülamiinid, mida tuleb tekstiilis ja nahas kontrollida 

Arüülamiin  CASi number  Arüülamiin  CASi number  
4-aminodifenüül  92-67-1  3,3'-dimetüül-4,4'-

diaminodifenüülmetaan  
838-88-0  

Bensidiin  92-87-5  4,4'-oksüdianiliin  101-80-4  

4-kloro-o-toluidiin  95-69-2  4,4'-tiodianiliin  139-65-1  

2-naftüülamiin  91-59-8  O-toluidiin  95-53-4  

O-aminoasotolueen  97-56-3  2,4-diaminotolueen  95-80-7  

2-amino-4-nitrotolueen  99-55-8  2,4,5-trimetüülaniliin  137-17-7  

4-kloroaniliin  106-47-8  4-aminoasobenseen  60-09-3  

2,4-diaminoanisool  615-05-4  O-anisidiin  90-04-0  

4,4'-diaminodifenüülmetaan  101-77-9  P-kresidiin  120-71-8  

3,3'-diklorobensidiin  91-94-1  3,3'-dimetüülbensidiin  119-93-7  

3,3'-dimetoksübensidiin  119-90-4  4,4'-metüleen-bis-(2-
kloroaniliin)  

101-14-4  

Mitmed värvi koostisosad, mille kasutus ei ole otseselt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kandega 43 
piiratud, lõhustuvad teadaolevalt töötlemise käigus, moodustades eespool tabelis 5 loetletud keelatud aineid. 
Selleks et oluliselt vähendada ebakindlust seoses vastavusega kehtestatud piirnormile 30 mg/kg tabelis 5 
loetletud ainete puhul, on tootjatel soovitatav, kuid mitte kohustuslik, vältida tabelis 6 loetletud värvainete 
kasutamist. 

 

Tabel 6. Soovituslik loetelu värvidest, mis võivad lõhustuda kantserogeenseteks arüülamiinideks 

Dispersioonvärvained Aluselised värvained 
Dispersioonoranž 60 Dispersioonkollane 7 Aluseline pruun 4 Aluseline punane 114 

Dispersioonoranž 149 Dispersioonkollane 23 Aluseline punane 42 Aluseline kollane 82 
Dispersioonpunane 151 Dispersioonkollane 56 Aluseline punane 76 Aluseline kollane 103 
Dispersioonpunane 221 Dispersioonkollane 218 Aluseline punane 111  

Happelised värvained 
CI happeline must 29 CI happeline punane 4 CI happeline punane 85 CI happeline punane 

148 
CI happeline must 94 CI happeline punane 5 CI happeline punane 104 CI happeline punane 

150 
CI happeline must 131 CI happeline punane 8 CI happeline punane 114 CI happeline punane 

158 
CI happeline must 132 CI happeline punane 24 CI happeline punane 115 CI happeline punane 

167 
CI happeline must 209 CI happeline punane 26 CI happeline punane 116 CI happeline punane 

170 
CI happeline must 232 CI happeline punane 26:1 CI happeline punane 

119:1 
CI happeline punane 

264 
CI happeline pruun 415 CI happeline punane 26:2 CI happeline punane 128 CI happeline punane 

265 
CI happeline oranž 17 CI happeline punane 35 CI happeline punane 115 CI happeline punane 

420 
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CI happeline oranž 24 CI happeline punane 48 CI happeline punane 128 CI happeline violetne 
12 

CI happeline oranž 45 CI happeline punane 73 CI happeline punane 135  

Otsevärvained 
Otsetoimeline must 4 Otsetoimeline sinine 192 Otsetoimeline pruun 223 Otsetoimeline punane 

28 
Otsetoimeline must 29 Otsetoimeline sinine 201 Otsetoimeline roheline 1 Otsetoimeline punane 

37 
Otsetoimeline must 38 Otsetoimeline sinine 215 Otsetoimeline roheline 6 Otsetoimeline punane 

39 
Otsetoimeline must 154 Otsetoimeline sinine 295 Otsetoimeline roheline 8 Otsetoimeline punane 

44 
Otsetoimeline sinine 1 Otsetoimeline sinine 306 Otsetoimeline roheline 8.1 Otsetoimeline punane 

46 
Otsetoimeline sinine 2 Otsetoimeline pruun 1 Otsetoimeline roheline 85 Otsetoimeline punane 

62 
Otsetoimeline sinine 3 Otsetoimeline pruun 1:2 Otsetoimeline oranž 1 Otsetoimeline punane 

67 
Otsetoimeline sinine 6 Otsetoimeline pruun 2 Otsetoimeline oranž 6 Otsetoimeline punane 

72 
Otsetoimeline sinine 8 Aluseline pruun 4 Otsetoimeline oranž 7 Otsetoimeline punane 

126 
Otsetoimeline sinine 9 Otsetoimeline pruun 6 Otsetoimeline oranž 8 Otsetoimeline punane 

168 
Otsetoimeline sinine 10 Otsetoimeline pruun 25 Otsetoimeline oranž 10 Otsetoimeline punane 

216 
Otsetoimeline sinine 14 Otsetoimeline pruun 27 Otsetoimeline oranž 108 Otsetoimeline punane 

264 
Otsetoimeline sinine 15 Otsetoimeline pruun 31 Otsetoimeline punane 1 Otsetoimeline violetne 

1 
Otsetoimeline sinine 21 Otsetoimeline pruun 33 Otsetoimeline punane 2 Otsetoimeline violetne 

4 
Otsetoimeline sinine 22 Otsetoimeline pruun 51 Otsetoimeline punane 7 Otsetoimeline violetne 

12 
Otsetoimeline sinine 25 Otsetoimeline pruun 59 Otsetoimeline punane 10 Otsetoimeline violetne 

13 
Otsetoimeline sinine 35 Otsetoimeline pruun 74 Otsetoimeline punane 13 Otsetoimeline violetne 

14 
Otsetoimeline sinine 76 Otsetoimeline pruun 79 Otsetoimeline punane 17 Otsetoimeline violetne 

21 
Otsetoimeline sinine 116 Otsetoimeline pruun 95 Otsetoimeline punane 21 Otsetoimeline violetne 

22 
Otsetoimeline sinine 151 Otsetoimeline pruun 101 Otsetoimeline punane 24 Otsetoimeline kollane 1 
Otsetoimeline sinine 160 Otsetoimeline pruun 154 Otsetoimeline punane 26 Otsetoimeline kollane 

24 
Otsetoimeline sinine 173 Otsetoimeline pruun 222 Otsetoimeline punane 22 Otsetoimeline kollane 

48 
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III LIIDE. Väheste kemikaalijääkidega pehmendusmaterjalid 
Allpool loetletud ainete sisaldus vahtlateksis ei tohi ületada tabelis 7 esitatud piirnorme. 

Tabel 7. Piiratud kasutusega ained mööblipolstri pehmendusmaterjalina kasutatavas vahtlateksis 

Ainerühm Aine 
Piirnorm 

(miljondikes) 
Hindamis- ja 

tõendamistingimused 

Klorofenoolid 
Mono- ja diklooritud fenoolid (soolad ja 

estrid) 
1 A 

Muud klorofenoolid 0,1 A 

Raskmetall 

As (arseen) 0,5 B 
Cd (kaadmium) 0,1 B 

Co (koobalt) 0,5 B 
Summaarne kroom (Cr) 1 B 

Cu (vask) 2 B 
Hg (elavhõbe) 0,02 B 

Ni (nikkel) 1 B 
Pb (plii) 0,5 B 

Pestitsiidid (katse tuleb teha 
ainult selliste vahtlateksite 

puhul, mis sisaldavad 
vähemalt 20 massiprotsenti 

looduslikku lateksit)  

Aldriin 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diasinoon 0,04 C 

Dikloorfentioon 0,04 C 
Dikloorfoss 0,04 C 

Dieldriin 0,04 C 
Endriin 0,04 C 

Heptakloor 0,04 C 
Heptakloorepoksiid 0,04 C 
Heksaklorobenseen 0,04 C 

Heksaklorotsükloheksaan 0,04 C 
α-heksaklorotsükloheksaan 0,04 C 
β-heksaklorotsükloheksaan 0,04 C 

γ-heksaklorotsükloheksaan (lindaan) 0,04 C 
δ-heksaklorotsükloheksaan 0,04 C 

Malatioon 0,04 C 
Metoksikloor 0,04 C 

Mireks 0,04 C 
Etüülparatioon 0,04 C 

Metüülparatioon 0,04 C 

Muud piiratud kasutusega 
ained 

Butadieen 1 D 

 

 

 

 

 

 

Allpool loetletud ainete ja valmististe sisaldus vahtpolüuretaanis ei tohi ületada tabelis 8 esitatud piirnorme. 

 

Tabel 8. Piiratud kasutusega ainete loetelu vahtpolüuretaani puhul 
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Ainerühm Aine (lühend, CASi number, elemendi tähis) Piirnorm Meetod 

Raskmetallid 

As (arseen) 0,2 miljondikku B 
Cd (kaadmium) 0,1 miljondikku B 

Co (koobalt) 0,5 miljondikku B 
Summaarne kroom (Cr) 1,0 miljondikku B 

Cr VI (kroom(VI)) 0,01 miljondikku B 
Cu (vask) 2,0 miljondikku B 

Hg (elavhõbe) 0,02 miljondikku B 
Ni (nikkel) 1,0 miljondikku B 

Pb (plii) 0,2 miljondikku B 
Sb (antimon) 0,5 miljondikku B 
Se (seleen) 0,5 miljondikku B 

Plastifikaatorid 

Dibutüülftalaat (DBP, 84-74-2)* 0,01 massiprotsenti (kõigi 6 
ftalaadi summa alla 3aastastele 

lastele ettenähtud mööbli puhul) 
* 0,01 massiprotsenti (4 ftalaadi 
summa muude mööblitoodete 

puhul) 

C 

Di-n-oktüülftalaat (DNOP, 117-84-0)* 
Di-(2-etüülheksüül)-ftalaat (DEHP, 117-81-7)* 

Butüülbensüülftalaat (BBP, 85-68-7)* 
Di-iso-detsüülftalaat (DIDP, 26761-40-0) 
Di-iso-nonüülftalaat (DINP, 28553-12-0) 

ECHA kandidaatainete loetelus** olevad ftalaadid Ei ole tahtlikult lisatudi A 

TDA ja MDA 
2,4-tolueendiamiin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 miljondikku D 

4,4'-diaminodifenüülmetaan 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 miljondikku D 

Tinaorgaanilised 
ühendid 

Tributüültin (TBT) 50 miljardikku E 
Dibutüültin (DBT) 100 miljardikku E 

Monobutüültin (MBT) 100 miljardikku E 
Tetrabutüültin (TeBT) – – 
Monooktüültin (MOT) – – 

Dioktüültin (DOT) – – 
Tritsükloheksüültin (TcyT) – – 

Trifenüültin (TPhT) – – 
Summa 500 miljardikku E 

Muud piiratud 
kasutusega ained 

Klooritud süsivesinikud: (1,1,2,2-tetrakloroetaan, 
pentakloroetaan, 1,1,2-trikloroetaan, 1,1-

dikloroetüleen) 
Ei ole tahtlikult lisatud A 

Klooritud fenoolid (PCP, TeCP, 87-86-5) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Heksaklorotsükloheksaan (58-89-9) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Monometüüldibromo-difenüülmetaan (99688-47-8) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Monometüüldikloro-difenüülmetaan (81161-70-8) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Nitritid Ei ole tahtlikult lisatud A 
Polübroomitud bifenüülid (PBB, 59536-65-1) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Pentabromodifenüüleeter (PeBDE, 32534-81-9) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Oktabromodifenüüleeter (OBDE, 32536-52-0) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Polüklooritud bifenüülid (PCB, 1336-36-3) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Polüklooritud terfenüülid (PCT, 61788-33-8) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat (TRIS, 126-72-7) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Trimetüülfosfaat (512-56-1) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Tris-(asiridinüül)fosfinoksiid (TEPA, 545-55-1) Ei ole tahtlikult lisatud A 
Tris(2-kloroetüül)fosfaat (TCEP, 115-96-8) Ei ole tahtlikult lisatud A 

Dimetüülmetüülfosfonaat (DMMP, 756-79-6) Ei ole tahtlikult lisatud A 

** Viide uusimale ECHA kandidaatainete loetelu versioonile kohaldamise ajal. 

 Käesoleval juhul on tahtmatult lisatud ained keemilised ühendid, mida esineb materjalis, kuid mida ei ole tootmisprotsessi 
ajal tehnilistel põhjustel lisatud. 

.
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IV LIIDE. Asjaomaste kasutuskõlblikkuse EN-standardite loetelu 

Tabel 9. Euroopa mööblistandardite soovituslik loetelu (välja töötanud tehniline komitee CEN/TC 207 
„Mööbel“). 

Standard Nimetus 
Pehme mööbel 

EN 1021-1 Mööbel. Pehme mööbli süttivuse hindamine. Osa 1: Süüteallikas: hõõguv sigaret 
EN 1021-2 Mööbel. Pehme mööbli süttivuse hindamine. Osa 2: Süüteallikas: tuletikuleegi ekvivalent 

Märkus. Kui on kehtestatud siseriiklikud õigusaktid või kohustuslikud standardid, millega nõutakse, et mööbel vastaks teatavale süttivuse 
tasemele, peab avaliku sektori asutus seda hankedokumentide koostamisel arvesse võtma Kui siduvaid eeskirju/standardeid kehtestatud ei 
ole, ei ole avaliku sektori asutusel kohustust ühtegi konkreetset vabatahtlikku standardit järgida.  Eespool loetletud standardite puhul 
nõutakse standardis EN 1021-2 madalamat süttivuse taset kui standardis EN 1021-1. See võib tingida leeki pärssivate kemikaalide 
kasutamise, mis võib avaldada negatiivset mõju keskkonnale, tervisele, toodete vastupidavusele ja kvaliteedile ning võib põhjustada kulude 
suurenemist. Avaliku sektori asutus peaks seetõttu mööbliesemete ettenähtud kasutusotstarbe ja asukoha alusel kaaluma, milliseid 
süttivustasemeid ta peab nõudma. 

Büroomööbel 
EN 527-1 Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 1: Mõõtmed 
EN 527-2 Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 2: Mehaanilised ohutusnõuded 
EN 1023-2 Büroomööbel. Vaheseinad. Osa 2: Mehaanilised ohutusnõuded 
EN 1335-1 Büroomööbel. Büroo töötool. Osa 1: Mõõtmed. Mõõtmete määratlus 
EN 1335-2 Büroomööbel. Büroo töötool. Osa 2: Ohutusnõuded 
EN 14073-2 Büroomööbel. Mahutusmööbel. Osa 2: Ohutusnõuded 

EN 14074 
 

Büroomööbel. Lauad, puldid ja mahutusmööbel. Katsemeetodid liikuvate osade tugevuse ja vastupidavuse 
määramiseks (pärast katsetamist ei tohi osad olla kahjustatud ning peavad endiselt toimima, nii nagu on 
ette nähtud) 

Õuemööbel 
EN 581-1 Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 
EN 581-2 
 

Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad istmed ja lauad. Osa 2: Mehaanilised 
ohutusnõuded ja istmete katsemeetodid 

EN 581-3 
Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. Osa 3: Laudade mehaanilise 
ohutuse nõuded ja katsemeetodid 

Istmed 
EN 1022 Kodumööbel. Istmed. Püsivuse määramine 
EN 12520 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele 
EN 12727 Mööbel. Ridaistmed. Katsemeetodid ja nõuded tugevusele ja vastupidavusele 
EN 13759 Mööbel. Istmete ja diivanvoodite toimemehhanismid. Katsemeetodid 
EN 14703 Mööbel. Ritta ühendatud koduväliste istmete ühenduslülid. Tugevusnõuded ja katsemeetodid 
EN 16139 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele istmetele 

Lauad 
EN 12521 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele 
EN 15372 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele laudadele 

Köögimööbel 
EN 1116 Köögimööbel. Köögimööbli ja köögiseadmete funktsionaalsed mõõtmed 
EN 14749 Kodune köögi mahutusmööbel ja töölauad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid 

Voodid 
EN 597-1 Mööbel. Madratsite ja polsterdatud voodipõhjade süttivuse hindamine. Osa 1: Süüteallikas: Hõõguv sigaret 

EN 597-2 
Mööbel. Madratsite ja polsterdatud voodipõhjade süttivuse hindamine. Osa 2: Süüteallikas: Tuletikuleegi 
ekvivalent 

 Märkus. Süttivusega seoses vt märkust „Pehme mööbli“ kohta ning standardi EN 1021 kohta 
EN 716-1 Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 1: Ohutusnõuded 
EN 747-1 Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Nõuded ohutusele, tugevusele ja vastupidavusele 
EN 1725 Kodumööbel - Voodid ja madratsid - Ohutusnõuded ja katsemeetodid 

EN 1957 
Kodumööbel. Voodid ja madratsid. Funktsionaalsete näitajate määramise katsemeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 
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EN 12227 Kodused laste mänguaedikud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid 

Mahutusmööbel 
EN 16121 Koduväline mahutusmööbel. Nõuded ohutusele, tugevusele, vastupidavusele ja stabiilsusele 

Muu mööbel 
EN 1729-1 Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 1: Funktsionaalmõõtmed 
EN 1729-2 Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid 
EN 13150 Laboratooriumi töölauad. Mõõtmed, ohutusnõuded ja katsemeetodid 
EN 14434 Haridusasutuste kirjutustahvlid. Ergonoomilised, tehnilised ja ohutusnõuded ning katsemeetodid 
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Liide V. Standardis ISO 1043 plasti märgistussüsteemis kasutatud 
lühendite loetelu 

 

Tabel 10. ISO 1043-1 homopolümeersete polümeeride tähised 

Tähis Materjal Tähis Materjal 
Tähis Materjal 

CMC karboksümetüültselluloos POM 
polü(oksümetüleen); 
polüformadehüüd PEEKK polüeetereeterketoonketoon 

CA tselluloosatsetaat PPE polü(fenüleeneeter) PEEST polüesterester 

CAB tselluloosatsetaatbutüraat PPS polü(fenüleensulfiid) PEEK polüeetereeterketoon 
CAP tselluloosatsetaatpropionaat PPSU polü(fenüleensulfoon) PEI polüeeterimiid 
CN tselluloosnitraat PVAC polü(vinüülatsetaat) PEK polüeeterketoon 
CP tselluloospropionaat PVAL polü(vinüülalkohol) PEKEKK polüeeterketooneeterketoonketoon 

CTA tselluloostriatsetaat PVB polü(vinüülbutüraal) PEKK polüeeterketoonketoon 
CF kresoolformaldehüüd PVK polü(vinüülkarbasool) PES polüeetersulfoon 
EP epoksiid; epoksü PVC polü(vinüülkloriid) PEUR polüeeterurataan 
EC etüültselluloos PVF polü(vinüülfluoriid) PE polüetüleen 
FF furaanformaldehüüd PVFM polü(vinüülformaal) PI polüimiid 

PS-HI 
kõrgtehnoloogiline 
modifitseeritud polüstüreen PVDF polü(vinülideenfluoriid) PIB polüisobutüleen 

MF melamiin-formaldehüüd PVP polü(vinüülpürrolidoon) PIR polüisotsüanuraat 
MC metüültselluloos PVDC polü(vinülideenkloriid) PMI polümetatsüülimiid 
PFA perfluoroalkoksüalkaanpolümeer PMS polü-(α-metüülstüreen) PP polüpropüleen 
PF fenoolformaldehüüd PAN polüakrüülnitriil PS polüstüreen 
PBAK polü(butüülakrülaat) PAEK polüatsüeeterketoon PSU polüsulfoon 
PBT polü(butüleeneeterftalaat) PA polüamiid PTFE polütetrafluoroetüleen 
PDAP polü(dialüülftalaat) BSS polüamiidimiid PUR polüuretaan 
PEOX polü(etüleenoksiid) PB polübuteen SI silikoon 
PET polü(etüleeneeterftalaat) PC polükarbonaad UP küllastumata polüester 
PMMA polü(metüülmetakrülaat) PCTFE polüklorotrifluoroetüleen UF karbamiidformaldehüüd 
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Tabel 11. ISO 1043-1 kopolümeersete materjalide tähised 

Tähis Materjal Tähis Materjal 
ABAK akrüülnitriil-butadieenakrülaat PEBA polü(eeterblokamiid) 
ABS akrüülnitriil-butadieenstüreen PESTUR polüesteruretaan 

ACS akrüülnitriil klooritud polüetüleenstüreen PFEP perfluoro(etüleenpropüleen) 
AEPDS* akrüülnitriil/etüleen-propüleen-dieen/stüreen PMMI polü(N-metüülmetüülatsüülimiid) 
AMMA akrüülnitriil-metüülmetakrülaat PMP polü(4-metüülpent-1-een) 
ASA akrüülnitriil-stüreen-akrülaat SAN stüreen-akrüülnitriil 
CFS kaseiin-formaldehüüd SB stüreen-butadieen 
E/P etüleen-propüleen SMAH stüreen-maleiinanhüdriid 
EEAK etüleen-etüülakrülaat SMS stüreen-α-metüülstüreen 
EMA etüleen-metakrüülhape VCE vinüülkloriid-etüleen 
ETFE etüleen-tetrafluoroetüleen VCEMAK vinüülkloriid-etüleen-metüülakrülaat 
EVAC etüleen-vinüülatsetaat VCEVAC vinüülkloriid-etüleen-vinüülatsetaat 
EVOH etüleen-vinüülalkohol VCMAK vinüülkloriid-metüülakrülaat 
LCP vedelkristallpolümeer VCMMA vinüülkloriid-metüülmetakrülaat 
MBS metakrülaat-butadieenstüreen VCOAK vinüülkloriid-oktüülakrülaat 
MMABS metüülmetakrülaat-akrüülnitriil-butadieenstüreen VCVAC vinüülkloriid-vinüülatsetaat 
MPF melamiin-fenool-formaldehüüd VCVDC vinüülkloriid-vinülideenkloriid 
PAR polüarülaat   

*AEPDS varasem tähis EDPM 
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Tabel 12. ISO 1043-2 kohased plastmaterjalide täiteainete ja tugevdavate materjalide tähised 

Tähis Materjal [1]  Tähis Kuju/struktuur 
B boor  B kuulid, kettad, pallid  
C süsinik  C laastud, viilud 
D alumiiniumtrihüdraat  D puru, pulbrid 
E savi  K kiud 
G klaas  G jahvatatud 
K kaltsiumkarbonaat  H niitkristall 
L tselluloos  K kootud kangas 
M mineraal: metall [2]  L kiht 

N 
looduslik orgaaniline materjal (puuvill, sisal: kanep: lina: 
ja nii edasi.) 

 
M matt (paks) 

P vilk, vilgukivi  N lausriie (kangas, õhuke) 
Q ränidioksiid  P paber 
R aramiid  R eelkedrus 

S 
sünteetiline orgaaniline materjal (peeneks lõigatud 
PTFE: polüimiidid või termoreaktiivsed vaigud) 

 
T talk 

S helves  W puit 
T keerutatud või punutud kangas, nöör  X täpsustamata 
V spoon  Z muud (ei ole selles nimekirjas) 
W kootud riie    
Y lõng    
[1] Materjalid võib täpsemalt kindlaks määrata; näiteks nende keemiliste sümbolite või vastavas rahvusvahelises 
standardis kindlaksmääratud lisatähistega. 
[2] Metallide (M) puhul tuleb metalli nimetusele viidata selle keemilise sümboli abil. 
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Tabel 13. Standardis ISO 1043-3 plastifikaatorite kohta kasutatavad lühendid 

Lühend Üldnimetus IUPACi* ekvivalent CAS-RN** 
ASE alküsulfoonhappe ester Alkysulfonates või Alkyl alkanesulfonates ei ole teada 
MUF butüülatsetüülritsinoleaat Butyl ®-12-acetoxyoleate 140-04-5 
BBP bensüülbutüülftalaat sama 85-68-7 

BCHP butüültsükloheksüülftalaat sama 84-64-0 
BNP butüülnonüülftalaat sama ei ole teada 
BOA bensüüloktüladipaat benzyl2-ethyhexyl adipate 3089-55-2 
BOP butüüloktüülftalaat butyl2-ethylhexyl phthalate 85-69-8 
BST butüülstearaat sama 123-95-5 
DBA dibutüüladipaat sama 105-99-7 
BEP di-(2-butoksüetüül)ftalaat bis(2-butoxyethyl) phthalate 117-83-9 
DBF dibutüülfumaraat sama 105-75-9 
DBM dibutüülmaleaat sama 105-76-0 
DBF dibutüülftalaat sama 84-74-2 
DBS dibutüülsebatsaat sama 109-43-3 
DBZ dibutüülaselaat sama 2917-73-9 

DCHP ditsükloheksüülftalaat sama 84-61-7 
DCP dikaprüülftalaat bis(1-methylheptyl) phthalate 131-15-7 
DDP didetsüülftalaat sama 84-77-5 

DEGDB dietüleenglükooldibensoaat oxydiethylene dibenzoate 120-55-8 
DEP dietüülftalaat sama 84-66-2 
DHP diheptüülftalaat sama 3648-21-3 

DHXP diheksüülftalaat sama 84-75-3 
DIBA diisobutüüladipaat sama 141-04-8 
DIBM diisobutüülmaleaat sama 14234-82-3 
DIBP diisobutüülftalaat sama 84-69-5 
DIDA diisobutüüladipaat *** 27178-16-1 
DIDP diisodetsüülftalaat *** 26761-40-0 
DIHP diisoheptüülftalaat nagu eespool kirjeldatud 41451-28-9 

DIHXP diisoheksüülftalaat sama 71850-09-4 
DINA diisononüüladipaat *** 33703-08-1 
DINP diisononüülftalaat *** 28553-12-0 
DIOA diisooktiiladipaat *** 1330-86-5 
DIOM diisooktüülmaleaat *** 1330-76-3 
DIOP diisooktüülftalaat *** 27554-26-3 
DIOS diisooktüülsebatsaat *** 27214-90-0 
DIOZ diisooktüülaselaat *** 26544-17-2 
DIPP diisooktüülftalaat sama 605-50-5 

DMEP di-(2-metüüloksüetüül) bis(2-methoxyethyl) 117-82-8 
DMP dimetüülftalaat sama 131-11-3 
DMS dimetüülsebatsaat sama 106-79-6 
DNF dinonüülfumaraat sama 2787-63-5 
DMN dinonüülmaleaat sama 2787-64-6 
DNOP di-n-oktüülftalaat dioctyl phthalate 117-84-0 
DNP dinonüülftalaat sama 14103-61-8 
DNS dinonüülsebatsaat sama 4121-16-8 
DOA dioktüül3-adipaat bis(2-ethylhexyl)3) adipate 103-23-1 
DOIP dioktüülisoftalaat bis(2-ethylhexyl) isophthalate 137-89-3 
DOP dioktüülftalaat bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 
DOS dioktüülsebatsaat bis(2-ethylhexyl) sebacate 122-62-3 

DOTP dioktüültereftalaat bis(2-ethylhexyl) terephthalate 6422-86-2 
DOZ dioktüülaselaat bis(2-ethylhexyl) azelate 2064-80-4 

DPCF difenüülkresüülfosfaat 
diphenyl x-tolyl orthophosphate , kus x 

tähistab o, m, p või segu 26444-49-5 
DPGDB di-x-propüleenglükooldibensoaat ei ole võimalik ei ole teada 

DPOF difenüüloktüülfosfaat 
2-ethylhexyl diphenyl orthophosphate või 

octyl diphenyl orthophosphate 1241-94-7 
DPP difenüülftalaat sama 84-62-8 

DTDP 
diisotridetsüülftalaat (vt märkus 
X) *** 27253-26-5 

DUP diundetsüülftalaat sama 3648-20-2 
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Lühend Üldnimetus IUPACi* ekvivalent CAS-RN** 
ELO epoksiiditud linaseemneõli ei ole võimalik 8016-11-3 
ESO epoksiiditud sojaõli ei ole võimalik 8013-07-8 
GTA glütserooltriatsetaat sama 102-76-1 

HNUA 
heptüülnonüülundetsüüladipaat (= 
711A) ei ole võimalik ei ole teada 

HNUP 
heptüülnonüülundetsüülftalaat (= 
711P) ei ole võimalik 68515-42-4 

HXODA 
heptüüloktüüldetsüüladipaat (= 
610A) ei ole võimalik ei ole teada 

HXODP 
heptüüloktüüldetsüülftalaat (= 
610P) ei ole võimalik 68515-51-5 

NUA nonüülundetsüüladipaat (= 911A) ei ole võimalik ei ole teada 
NUP nonüülundetsüülftalaat (= 911P) ei ole võimalik ei ole teada 
ODA oktüüldetsüüladipaat decyl octyl adipate 110-29-2 
ODP oktüüldetsüülftalaat decyl octyl phthalate 68515-52-6 

ODTM n-oktüüldetsüültrimellitaat 
decyl octyl hydrogen Benzene1,2,4-

tricarboxylate ei ole teada 
PO parafiiniõli ei ole võimalik 8012-95-1 

PPA polü(propüleenadipaat) sama ei ole teada 
PPS polü(propüleensebatsaat) ei ole võimalik ei ole teada 
SOA sahharoosoktaatsetaat sucrose octaacetate 126-14-7 

TBAC tributüül-o-atsetüültsitraat sama 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoksüetüül)fosfaat tris(2-butoxyethyl) orthophosphate 78-51-3 
TBP tributüülfosfaat tributyl orthophosphate 126-73-8 

TCEF trikloroetüülfosfaat tris(2-chloroethyl) orthophosphate 6145-73-9 

TCF trikresüülfosfaat 
tri-x-tolyl orthophosphate, kus x tähistab 

o, m, p või segu 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibromopropüül)fosfaat tris(2,3-dibromopropyl) orthophosphate 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-dikloropropüül)fosfaat tris(2,3-dichloropropyl) orthophosphate 78-43-3 
TEAC trietüül-o-atsetüültsitraat sama 77-89-4 
THFO tetrahüdrofurfurüüloleaat sama 5420-17-7 
THTM triheptüültrimellitaat triheptyl benzene-1,2,4-tricarboxylate 1528-48-9 

TIOTM triisooktüültrimellitaat 
tris(6-methylheptyl) Benzene-1,2,4-

tricarboxylate 27251-75-8 
TOF trioktüülfosfaat tris(2-ethylhexyl) orthophosphate 78-42-2 

TOPM tetraoktüülpüromellitaat 
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 3126-80-5 

TOTM trioktüültrimellitaat 
tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,45-

tetracarboxylate 89-04-3 
TPP trifenüülfosfaat triphenyl orthophosphate 115-86-6 

TXF triksülüülfosfaat 
tri-x,y-xylyl orthophosphate, kus x ja y 

tähistavad o, m, p või segu 25155-23-1 
* IUPAC = Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit 

** CAS-RN = Chemical Abstracts Service’i registrinumber 

*** Plastifikaatorid, mille nimetuses on „iso“, mis näitab hargnevaid rühmi, võivad koosneda mitmest isomeerist. Sel 
põhjusel ei kirjelda ükski IUPACi nimetus ühegi sellise plastifikaatori üksikasjalikku keemilist koostist. 
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Tabel 14. Plastides kasutatavate leegiaeglustitüüpide koodnumbrid, mis on esitatud standardis ISO 1043-4 

HALOGEENIÜHENDID 
10 alifaatsed/alitsüklilised klooritud ühendid 
11 alifaatsed/ alitsüklilised klooritud ühendid koos antimoniühenditega 
12 aromaatsed klooritud ühendid 
13 aromaatsed klooritud ühendid koos antimoniühenditega 
14 alfaatsed/alitsüklilised broomitud ühendid 
15 aifaatsed/alitsüklilised broomitud ühendid koos antimoniühenditega 
16 aromaatsed broomitud ühendid (v.a bromodifenüüleeter ja bifenüülid) 

17 

aromaatsed broomitud ühendid (v.a bromodifenüüleeter ja bifenüülid) 

koos antimoniühenditega 
18 polübroomitud difenüüleeter 
19 polübroomitud difenüüleeter koos antimoniühenditega 
20 polübroomitud bifenüülid 
21 polübroomitud bifenüülid kombinatsioonis antimoniühenditega 
22 alifaatsed/alitsüklilised klooritud ja broomitud ühendid 

23, 24 määramata 
25 alifaatsed fluoritud ühendid 

26–29 määramata 

LÄMMASTIKUÜHENDID 
30 lämmastikuühendid (piiratud melamiini, melamiini tsüanuraadi, karbamiidiga) 

31–39 määramata 

ORGAANILISED FOSFORIÜHENDID 
40 halogeenivabad orgaanilised fosforiühendid 
41 klooritud orgaanilised fosforiühendid 
42 broomitud orgaanilised fosforiühendid 

43–49 määramata 

ANORGAANILISED FOSFORIÜHENDID 
50 ammooniumortofosfaadid 
51 ammooniumpolüfosfaadid 
52 punane fosfor 

53–59 määramata 

METALLIOKSIIDID, METALLIHÜDROKSIIDID, METALLISOOLAD 
60 alumiiniumhüdroksiid 
61 magneesiumhüdroksiid 
62 antimon(III)oksiid 
63 leelismetalli antimonaat 
64 magneesium/kaltsiumkarbonaathüdraat 

65–69 määramata 

BOORI- JA TSINGIÜHENDID 
70 anorgaanilised booriühendid 
71 orgaanilised booriühendid 
72 tsinkboraat 
73 orgaaniline tsinkboraat 
74 määramata 

RÄNIÜHENDID 
75 anorgaanilised räniühendid 
76 orgaanilised räniühendid 

77–79 määramata 

MUUD 
80 grafiit 

81–89 määramata 
90–99 määramata 

 

 
 


