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7524/8/06 REV 8 ar 44
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Tõrv, pruunsüsi, 
madalatemperatuuriline;
(Pruunsöe madalal temperatuuril 
koksistamisel ja madalal 
temperatuuril gaasistamisel saadud 
tõrv. Koosneb põhiliselt alifaatsetest, 
nafteensetest ja tsüklilistest 
aromaatsetest süsivesinikest, 
heteroaromaatsetest süsivesinikest ja 
tsüklilistest fenoolidest.)

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

Destillaadid (nafta), kerged 
parafiinsed; rafineerimata või 
väherafineeritud baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse toornafta atmosfäärirõhul 
destilleerimise jäägi 
vaakumdestilleerimisel. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C15 kuni 
C30, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähem kui 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt suurel määral küllastunud 
alifaatseid süsivesinikke, mis
harilikult esinevad selles toornafta 
destilleerimisvahemikus.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), rasked 
parafiinsed; rafineerimata või 
väherafineeritud baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse toornafta atmosfäärirõhul 
destilleerimise jäägi 
vaakumdestilleerimisel. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C20 kuni 
C50, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähemalt 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt suurel määral küllastunud 
alifaatseid süsivesinikke.)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

Destillaadid (nafta), kerged 
nafteensed; rafineerimata või 
väherafineeritud baasnafta
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse toornafta atmosfäärirõhul 
destilleerimise jäägi 
vaakumdestilleerimisel. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C15 kuni 
C30, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähem kui 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), rasked 
nafteensed; rafineerimata või 
väherafineeritud baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse toornafta atmosfäärirõhul 
destilleerimise jäägi 
vaakumdestilleerimisel. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C20 kuni 
C50, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähemalt 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud rasked nafteensed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse rafinaadina väävelhappega 
töötlemise protsessist. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C20 kuni 
C50, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähemalt 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud kerged nafteensed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse rafinaadina väävelhappega 
töötlemise protsessist. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C15 kuni 
C30, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähem kui 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud rasked parafiinsed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse rafinaadina väävelhappega 
töötlemise protsessist. Koosneb 
peamiselt küllastunud süsivesinikest, 
valdavalt C20 kuni C50, moodustades 
valmisõli viskoossusega vähemalt 
19 10-6 m2.s-1 40°C juures.)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud kerged parafiinsed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse rafinaadina väävelhappega 
töötlemise protsessist. Koosneb 
peamiselt küllastunud süsivesinikest, 
valdavalt C15 kuni C30, moodustades 
valmisõli viskoossusega vähem kui 
19 10-6 m2.s-1 40°C juures.)

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

Destillaadid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud rasked parafiinsed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessist.
Koosneb peamiselt süsivesinikest, 
valdavalt C20 kuni C50, moodustades 
valmisõli viskoossusega vähemalt 19 
10-6 m2.s-1 40°C juures. See sisaldab 
suhteliselt suurel määral alifaatseid 
süsivesinikke.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud kerged parafiinsed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessis.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt 
C15 kuni C30, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähem kui 19 10-6

m2.s-1 40°C juures.)

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5

Destillaadid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud rasked nafteensed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessis.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt 
C20 kuni C50, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähemalt 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud kerged nafteensed;
rafineerimata või väherafineeritud 
baasnafta
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessis.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt 
C15 kuni C30, moodustades valmisõli 
viskoossusega vähem kui 19 10-6

m2.s-1 40°C juures. Sisaldab 
suhteliselt vähesel määral 
normaalahelaga parafiine.)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

Erioniit 650-012-00-0 12510-42-8

Asbest 650-013-00-6 12001-29-5
12001-28-4

132207-32-0
12172-73-5

77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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XVII LISA DG C I ET

2. liide

Punkt 28 – Kantserogeensed ained: 2. kategooria

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Berüllium 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Berülliumiühendid, välja avatud 
alumiiniumberülliumsilikaadid

004-002-00-2

Berülliumoksiid 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

Sulfallaat (ISO); 2-
kloorallüüldietüülditiokarbonaat

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

Dimetüülkarbamoüülkloriid 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

Diasometaan 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

Hüdrasiin 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2

N,N-dimetüülhüdrasiin 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-dimetüülhüdrasiin 007-013-00-0 540-73-8

Hüdrasiini soolad 007-014-00-6

Hüdrasobenseen; 1,2-
difenüülhüdrasiin

007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Hüdrasiin-bis(3-karboksü-4-
hüdroksübenseensulfonaat)

007-022-00-X 405-030-1

Heksametüülfosfortriamiid;
heksametüülfosforamiid

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dimetüülsulfaat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Dietüülsulfaat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-propaansultoon 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

Dimetüülsulfamoüülkloriid 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

Kaaliumdikromaat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammooniumdikromaat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Naatriumdikromaat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Naatriumdikromaatdihüdraat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromüüldikloriid; kroomoksükloriid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaaliumkromaat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Kaltsiumkromaat 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Strontsiumkromaat 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Kroom(III)kromaat; kroomkromaat 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Kroomi(VI)ühendid, välja arvatud 
baariumkromaat ning mujal direktiivi 
67/548/EMÜ I lisas märgitud 
ühendid

024-017-00-8 — —

Naatriumkromaat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Koobaltdikloriid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

Koobaltsulfaat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3

Kaaliumbromaat 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

Kaadmiumoksiid 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

Kaadmiumfluoriid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6



7524/8/06 REV 8 ar 53
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Kaadmiumkloriid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Kaadmiumsulfaat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

Benso[a]püreen; benso[d,e,f]krüseen 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Benso[a]antratseen 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benso[b]fluoranteen;
benso[e]atsefeenantrüleen

601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

Benso[j]fluoranteen 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benso[k]fluoranteen 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibens[a,h]antratseen 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

Krüseen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

Benso[e]püreen 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-dibromoetaan; etüleendibromiid 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-dikloroetaan; etüleendikloriid 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-dibromo-3-kloropropaan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Bromoetüleen 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

Trikloroetüleen; trikloroeteen 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-klorotolueen; bensüülkloriid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-triklorotolueen; bensotrikloriid 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-dikloro-2-propanool 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Heksaklorobenseen 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-diklorobut-2-een 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-dibromopropaan-1-ool; 2,3-
dibromo-1-propanool

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

Etüleenoksiid; oksiraan 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-kloro-2,3-epoksüpropaan;
epikloorhüdriin

603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

Propüleenoksiid; 1,2-epoksüpropaan;
metüüloksiraan

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioksiraan; 1,2:3,4-
diepoksübutaan

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-epoksüpropaan-1-ool; glütsidool 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Fenüülglütsidüüleeter; 2,3-
epoksüpropüülfenüüleeter; 1,2-
epoksü-3-fenoksüpropaan

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

Stüreenoksiid; (epoksüetüül)benseen;
fenüüloksiraan

603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

Furaan 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-epoksü-1-propanool 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-kloro-2,3-epoksüpropaan 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

4-amino-3-fluorofenool 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-allüül-1,3-bensodioksool; safrool 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-propanoliid; 1,3-propiolaktoon 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretaan (INN); etüülkarbamaat 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6



7524/8/06 REV 8 ar 55
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Metüülakrüülamidometoksüatsetaat 
(akrüülamiidisisaldus ≥ 0,1%)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metüülakrüülamidoglükolaat 
(akrüülamiidisisaldus ≥ 0,1%)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Akrülonitriil 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1

2-nitropropaan 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-dinitrotolueen [1]; dinitrotolueen 
[2]; dinitrotolueen, tehniline vorm

609-007-00-9 204-450-0 
[1]

246-836-1
[2]

121-14-2 [1]
25321-14-6 
[2]

5-nitroatsenafteen 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-nitronaftaleen 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-nitrobifenüül 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

Nitrofeen (ISO); 2,4-diklorofenüül-4-
nitrofenüüleeter

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

2-nitroanisool 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-dinitrotolueen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2

2,3-dinitrotolueen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotolueen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotolueen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

Hüdrasiin-tri-nitrometaan 609-053-00-X 414-850-9 —

2,5-dinitrotolueen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

Asobenseen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Metüül-ONN-asoksümetüülatsetaat;
metüülasoksümetüülatsetaat

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

Dinaatrium-{5-[4′-((2,6-hüdroksü-3-
((2-hüdroksü-5-
sulfofenüül)aso)fenüül)aso)(1,1′-
bifenüül)-4-üül)aso]salitsülaato
(4-)}kupraat(2-); CI Direct Brown 95

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6

4-o-toluaso-o-toluidiin; 4-amino-2′,3-
dimetüülasobenseen; kiiregameetne 
(fast garnet) GBC alus; AAT; o-
aminoasotolueen

611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoasobenseen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

Bensidiinipõhised asovärvained; 4,4'-
diarüülasobifenüülvärvid, välja 
arvatud need, mis on märgitud mujal 
direktiivi 67/548/EMÜ I lisas

611-024-00-1 — —

Dinaatrium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-
diaminofenüül)aso][1,1'-bifenüül]-4-
üül]aso]-5-hüdroksü-6-
(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat;
C.I. Direct Black 38

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

Tetranaatrium 
3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-düül-
bis(aso)]bis[5-amino-4-
hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat];
C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

Dinaatrium 3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-
düül-bis(aso)]bis[4-aminonaftaleen-1-
sulfonaat); C.I. Direct Red 28;

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

o-dianisidiinil põhinevad asovärvid;
4,4'-diarüülaso-3,3'-
dimetoksübifenüülvärvid, v.a need, 
mis on nimetatud mujal direktiivi 
67/548/EMÜ I lisas

611-029-00-9 — —

o-tolidiinil põhinevad värvid; 4,4'-
diarüülaso-3,3'-
dimetüülbifenüülvärvid, v.a need, mis 
on nimetatud mujal direktiivi 
67/548/EMÜ I lisas 

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon; C.I. 
Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-hüdroksü-1-(3-
isopropoksüpropüül)-4-metüül-2-
okso-5-[4-(fenüülaso)fenüülaso]-1,2-
dihüdro-3-püridiinkarbonitriil

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

(6-(4-hüdroksü-3-(2-
metoksüfenüülaso)-2-sulfonato-7-
naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2,4-
diüül)bis[(amino-1-metüületüül)-
ammoonium]formaat

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

Trinaatrium-[4'-(8- atsetüülamino-
3,6-disulfo-nato-2-naftüülaso)-4''-(6-
bensoüülamino-3-sulfonato-2-
naftüülaso)bifenüül-1,3',3″,1″'-
tetraolato-O, O', O″, O″']vask(II)

611-063-00-4 413-590-3 —
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Fenüülhüdrasiin [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 [1]

Fenüülhüdrasooniumkloriid [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Fenüülhüdrasiinvesinikkloriid [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Fenüülhüdrasooniumsulfaat (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-metoksüaniliin; o-anisidiin 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3′-dimetoksübensidiin; o-dianisidiin 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

3,3′-dimetoksübensidiini soolad; o-
dianisidiini soolad

612-037-00-5

3,3′-dimetüülbensidiin; o-tolidiin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4′-diaminodifenüülmetaan; 4,4′-
metüleendianiliin

612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3′-diklorobensidiin; 3,3′-
diklorobifenüül-4,4′-üleendiamiin

612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

3,3′-diklorobensidiini soolad; 3,3′-
diklorobifenüül-4,4′-üleendiamiini 
soolad

612-069-00-X 210-323-0[1]
265-293-1[2]

277-822-3[3]

612-83-9[1]
64969-34-2[2]

74332-73-3[3]

N-nitrosodimetüülamiin;
dimetüülnitrosamiin

612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2′-dikloro-4,4′-metüleendianiliin;

4,4′-metüleen-bis-(2-kloroaniliin)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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2,2′-dikloro-4,4-metüleendianiliini 
soolad; 4,4′-metüleen-bis-(2-
kloroaniliini) soolad

612-079-00-4

3,3′-dimetüülbensidiini soolad; o-
tolidiini soolad

612-081-00-5 210-322-5[1]

265-294-7[2]
277-985-0[3]

612-82-8[1]

64969-36-4[2]
74753-18-7[3]

1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4′-metüleen-di-o-toluidiin 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2′-(nitrosoimino)bisetanool 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-toluidiin 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

Nitrosodipropüülamiin 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-metüül-m-fenüleendiamiin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Tolueen-2,4-diammooniumsulfaat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-klooraniliin 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Etüleenimiin; asiridiin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-metüülasiridiin; propüleenimiin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Kaptafool (ISO); 1,2,3,6-tetrahüdro-
N-(1,1,2,2-tetrakloroetüültio)ftalimiid

613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

Karbadoks (INN); metüül-3-
(kvinoksaliin-2-
üülmetüleen)karbasaat-1,4-dioksiid;
2-
(metoksükarbonüülhüdrasonometüül)
kvinoksaliin-1,4-dioksiid

613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5
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Akrüülamiid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Tioatsetamiid 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

Järgmiste ainete segu: N-[3-
hüdroksü-2-(2-metüül-
akrüloüülamino-
metoksü)propoksümetüül]-2-
metüülakrüülamiid; N-[2,3-bis-(2-
metüülakrüloüülamino-
metoksü)propoksümetüül]-2-
metüülakrüülamiid; metakrüülamiid;
2-metüül-N-(2-metüül-
akrüloüülaminometoksümetüül)-
akrüülamiid; N-(2,3-
dihüdroksüpropoksümetüül)-2-
metüülakrüülamiid

616-057-00-5 412-790-8 —

Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni 
fraktsioon; kerge õli
(Süsivesinike segu, mis on saadud 
kivisöetõrva destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C4 kuni 
C10 ja destilleerub umbes vahemikus 
80°C–160°C.)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

Tõrvaõlid, pruunsüsi; kerge õli

(Ligniidi tõrva destillaat, mis keeb 
umbes vahemikus 80°C–250°C.
Koosneb peamiselt alifaatsetest ja 
aromaatsetest süsivesinikest ja 
ühealuselistest fenoolidest.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Benseeni eelfraktsioon (süsi); kerge 
õli redestillaat, madalalt keev
(Destillaat koksiahju kergest õlist, 
mis destilleerub umbes temperatuuril 
alla 100°C. Koosneb peamiselt 
alifaatsetest süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga C4 kuni C6.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J

Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni 
fraktsioon, BTK-rikas; kerge õli 
redestillaat, madalalt keev
(Jääk, mis saadakse toorbenseeni 
destillatsioonil benseenifraktsioonide 
eemaldamiseks. Koosneb peamiselt 
benseenist, tolueenist ja ksüleenidest 
ja keeb umbes vahemikus 75°C–
200°C.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J

Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku 
aatomite arvuga C6-10, C8 rikkad;
kerge õli redestillaat, madalalt keev

648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Lahustibensiin (kivisüsi), kerge;
kerge õli redestillaat, madalalt keev

648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Lahustibensiin (kivisüsi), ksüleeni-
stüreeni fraktsioon; kerge õli 
redestillaat, keskmise 
keemistemperatuuriga

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Lahustibensiin (kivisüsi), kumarooni-
stüreeni sisaldav; kerge õli 
redestillaat, keskmise 
keemistemperatuuriga

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

Tööstusbensiin (kivisüsi), 
destillatsiooni jäägid; kerge õli 
redestillaat, kõrgelt keev

(Jääk saadakse regenereeritud nafta 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
naftaleenist ning indeeni ja stüreeni 
kondensatsiooniproduktidest.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku 
aatomite arvuga C8; kerge õli 
redestillaat, kõrgelt keevad (kõrge 
keemistemperatuuriga)

648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku 
aatomite arvuga C8-9, 
süsivesinikvaikude polümerisatsiooni 
kõrvalsaadus; kerge õli redestillaat, 
kõrgelt keev

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
tekib polümeersetelt 
süsivesinikvaikudelt solvendi 
aurustamisel vaakumis. Sisaldab 
peamiselt aromaatseid süsivesinikke 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C8 kuni C9 ning keeb 
vahemikus umbes 120°C kuni 
215°C.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku 
aatomite arvuga C9-12, benseeni 
destilleerimine; kerge õli redestillaat, 
kõrgelt keev

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J



7524/8/06 REV 8 ar 63
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
benseeni fraktsioon, leelis- ja 
happerafinaadid (ekstraktid); kerge 
õli ekstraktsiooni jäägid, madala 
keemistemperatuuriga

(Redestillaadid saadakse tõrva 
hapetest ja aslustest vabastatud 
kõrgelt keeva tõrva bituminoosse osa 
destillaadist, mille keemistemperatuur 
on ligikaudu vahemikus 90°C–160°C.
Koosnevad valdavalt benseenist, 
tolueenist ja ksüleenidest.)

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
benseeni fraktsioon, leelis- ja 
happerafinaadid (ekstraktid); kerge 
õli ekstraktsiooni jäägid, madala 
keemistemperatuuriga

(Süsivesinike segu, mis saadakse 
kõrgelt keeva kivisöetõrva 
(tõrvahapete ja -aluste vaba) 
destillaadi redestillatsioonil. Koosneb 
peamiselt asendamata ja asendatud 
ühetuumalistest aromaatsetest 
süsivesinikest, mille 
keemistemperatuur jääb umbes 
vahemikku 85°C–195°C.)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
happeline benseeni fraktsioon; kerge 
õli ekstraktsiooni jäägid, madala 
keemistemperatuuriga
(Happlise sette kõrvalsaadus, mis 
saadakse kõrgtemperatuurse 
toorkivisöe väävelhappega 
puhastamisel. Koosneb peamiselt 
väävelhappest ja orgaanilistest 
ühenditest.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), kerge 
õli leelisrafinaat; destillatsiooni 
tipufraktsioon; kerge õli 
ekstraktsiooni jäägid, madala 
keemistemperatuuriga

(Esimene fraktsioon aromaatsete 
süsivesinike, kumarooni-, naftaleeni-
ja indeenirikaste 
eelfraktsioneerimisseadme 
põhjajääkide või pestud karboolõli 
destillatsioonil, mille 
keemistemperatuur on oluliselt vähem 
kui 145°C. Koosneb peamiselt 
alifaatsetest ja aromaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt C7 ja C8 .)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
leeliseline kerge õli, happerafinaat, 
indeeni fraktsioon; kerge õli 
ekstraktsiooni jäägid, keskmise 
keemistemperatuuriga

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
leeliseline kerge õli, indeeni 
raskbensiini fraktsioon; kerge õli 
ekstraktsioonijäägid, kõrge 
keemistemperatuuriga
(Destillaat saadakse aromaatsete 
süsivesinike, kumarooni-, naftaleeni-
ja indeenirikaste 
eelfraktsioneerimisseadme 
põhjajääkide või pestud karboolõli 
destillatsioonil ja mille 
keemistemperatuur on ligikaudu 
vahemikus 155°C–180°C. Koosneb 
peamiselt indeenist, indaanist ja 
trimetüülbenseenidest.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Lahustibensiin (kivisüsi); kerge õli 
ekstraktsioonijäägid, kõrge 
keemistemperatuuriga

Destillaadid saadakse kas 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva, 
koksiahju kerge õli või kivisöetõrva 
õli leeliselise ekstraktsiooni jääkide 
destillatsioonil ja mille 
keemistemperatuur on umbes 
vahemikus 130°C–210°C. Koosneb 
peamiselt indeenist ja teistest 
polütsüklilistest ühenditest, kaasa 
arvatud ka üksik aromaatne tsükkel.
Võib sisaldada fenooliühendeid ja 
aromaatseid lämmastikaluseid.)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J

Destillaadid (kivisöetõrv), kerged 
õlid, neutraalne fraktsioon; kerge õli 
ekstraktsioonijäägid, kõrge 
keemistemperatuuriga

(Destillaat saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
fraktsioonival destillatsioonil.
Koosneb peamiselt alküülasendatud 
ühetsüklilistest aromaatsetest 
süsivesinikest keemistemperatuuriga 
vahemikus umbes 135°C–210°C.
Võib sisaldada ka küllastumata 
süsivesinikke nagu indeen ja 
kumaroon.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

Destillaadid (kivisöetõrv), kerged 
õlid, happelised ekstraktid; kerge õli 
ekstraktsioonijäägid, kõrge 
keemistemperatuuriga

(See õli on keeruline segu 
aromaatsetest süsivesinikest, 
peamiselt indeenist, naftaleenist, 
kumaroonist, fenoolist ja o-, m- ja p-
kresoolist ning selle 
keemistemperatuur on umbes 
vahemikus 140°C–215°C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Destillaadid (kivisöetõrv), kerged 
õlid; karboolõli
(Kivisöetõrva destillatsioonil saadud 
keeruline süsivesinike segu. See 
koosneb aromaatsetest ja teistest 
süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest 
ja aromaatsetest lämmastikühenditest 
ning destilleerub vahemikus ligikaudu 
150°C–210°C.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Tõrvaõlid (kivisüsi); karboolõli
(Destillaadid, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
destilleerimisel, mille 
keemistemperatuur on umbes 
vahemikus 130°C–210°C. Koosnevad 
peamiselt naftaleenist, 
alküülnaftaleenidest, fenoolsetest 
ühenditest ja aromaatsetest 
lämmastikalustest.)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
leeliseline kerge õli, happeline 
rafinaat; karboolõli ekstraktsiooni 
jäägid
(Õli, mis saadakse leelispestud 
karboolõli happega töötlemisel, et 
eraldada sealt vähene kogus aluseliste 
ühendite jääke (tõrvaluseid). Koosneb 
peamiselt indeenist, indaanist ja 
alküülbenseenidest.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
leeliseline tõrvaõli; karboolõli 
ekstraktsiooni jäägid

(Jääk saadakse kivisöetõrva õlist 
leelisel töötlusel, näiteks 
naatriumhüdroksiidi vesilahusega, 
pärast toorkivisöetõrva hapete 
eraldamist. Koosneb peamiselt 
naftaleenidest ja aromaatsetest 
lämmastikalustest.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

Ekstraktõlid (kivisüsi), kerge õli;
happeline ekstrakt
(Vesiekstrakt, mis saadakse leelisega 
töödeldud karboolõli pesemisel 
happega. Koosneb peamiselt happe 
sooladest erinevate aromaatsete 
lämmastikalustega, sealhulgas 
püridiin, kinoliin ja nende 
alküülderivaadid.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Püridiin, alküülderivaadid; toortõrva 
alused
(Kombineeritud segu püridiini 
polüalküülderivaatidest, mis saadakse 
kivisöetõrva destillatsioonil, või 
kõrge keemistemperatuuriga 
(ligikaudu üle 150°C) destillaadid, 
mis saadakse ammoniaagi 
reageerimisel atseetaldehüüdi, 
formaldehüüdi või 
paraformaldehüüdiga.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J



7524/8/06 REV 8 ar 68
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Tõrva alused (kivisüsi), pikoliini 
fraktsioon; destillaatalused
(Püridiinalused, mille 
keemistemperatuur jääb vahemikku 
umbes 125°C–160°C ning mis 
saadakse neutraliseeritud 
happeekstrakti destillatsioonil aluseid 
sisaldavast tõrva fraktsioonist, mis on 
omakorda saadud bitumenoossete 
kivisöetõrvade destillatsioonil.
Koosneb peamiselt lutidiinidest ja 
pikoliinidest.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Tõrva alused (kivisüsi), lutidiini 
fraktsioon; destillaatalused

648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), tõrva 
alus, kollidiini fraktsioon;
destillaatalused
(Ekstrakt, mis saadakse aluste 
happelisel ekstraktsioonil 
toorkivisöetõrva aromaatsetest 
õlidest, neutraliseerimisel ja aluste 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
kollidiinidest, aniliinist, toluidiinidest, 
lutidiinidest, ksülidiinidest.)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J

Tõrva alused (kivisüsi), kollidiini 
fraktsioon; destillaatalused

(Tooraluste destillatsiooni fraktsioon, 
mis keeb vahemikus ligikaudu 
181°C–186°C, mis saadakse happega 
neutraliseeritud alust sisaldavatest 
tõrva fraktsioonidest, mis on 
omakorda saadud bitumenoosse 
kivisöetõrva destillatsioonil. See 
sisaldab peamiselt aniliini ja 
kollidiine.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Tõrva alused (kivisüsi), aniliini 
fraktsioon; destillaatalused
(Destillatsiooni fraktsioon, mis keeb 
umbes vahemikus 180°C–200°C ning 
mis saadakse kivisöetõrva 
destilleerimisel saadud karboleeritud 
õlist fenoolide ja aluste eemaldamisel.
See sisaldab peamiselt aniliini, 
kollidiine, lutidiine ja toluidiine.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

Tõrva alused (kivisüsi), toluidiini 
fraktsioon; destillaatalused

648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Destillaadid (nafta), alkeeni-alküüni 
tootmise pürolüüsi õli, segatud 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
indeenifraktsiooniga; redestillaadid
(Süsivesinike segu, mis saadakse 
redestillaadina alkeenide ja alküünide 
pürolüütilisel tootmisel naftatoodetest 
või maagaasist saadava 
kõrgtemperatuurse bitumenoosse 
kivisöetõrva ja õlijääkide 
fraksioneerival destillatsioonil.
Sisaldab peamiselt indeeni ning keeb 
temperatuuri vahemikus umbes 
160°C–190°C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Destillaadid (kivisüsi), kivisöetõrva 
pürolüüsi jääkõlid, naftaleenõlid;
redestillaadid

(Redestillaat, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse bitumenoosse 
kivisöetõrva ja pürolüüsi jääkõlide 
fraksioneerival destillatsioonil ning 
mis keeb temperatuuril vahemikus 
ligikaudu 190°C–270°C. Koosneb 
valdavalt asendatud kahetuumalistest 
aromaatsetest ühenditest.)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), 
kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, 
naftaleenõli redestillaat; redestillaadid
(Redestillaat, mis saadakse 
metüülnaftaleenõli, millest on 
eraldatud fenoolid ja alused, 
fraksioneerival destillatsioonil, 
kusjuures metüülnaftaleenõli 
saadakse omakorda 
kõrgtemperatuursest bitumenoossest 
kivisöetõrvast ja pürolüüsi jääkõlidest 
keemistemperatuuriga vahemikus 
ligikaudu 220°C–230°C. See koosneb 
valdavalt asendamata ja asendatud 
kahetuumalistest aromaatsetest 
süsivesinikest.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), 
kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, 
naftaleenõlid; redestillaadid
(Neutraalne õli, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva ja 
pürolüüsi jääkõli destillatsioonil 
saadud õlist aluste ja fenoolide 
eraldamisel, (keemistemperatuur jääb 
vahemikku 225°C–255°C). Koosneb 
peamiselt asendatud kahetuumalistest 
aromaatsetest süsivesinikest.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J



7524/8/06 REV 8 ar 71
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), 
kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, 
naftaleenõli, destillatsiooni jäägid;
redestillaadid
(Jäägid, mis on bituminoosse 
kivisöetõrva ja pürolüüsiõli jääkidest 
saadud metüülnaftaleenõli 
destillatsioonil, millest on eraldatud 
fenoolid ja alused ning mis keeb 
temperatuuri vahemikus 240°C–
260°C. Koosneb peamiselt asendatud 
kahetuumalistest aromaatsetest ja 
heterotrüklilistest süsivesinikest.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J

Absorptsioonõlid, 
bitsükloaromaatsete ja 
heterotrükliliste süsivesinike 
fraktsioon; pesuõli redestillaat

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse redestillaadina pesuõli 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
kahetsüklilistest aromaatsetest ja 
heterotsüklilistest süsivesinikest ning 
jääb keemistemperatuuri vahemikku 
umbes 260°C–290°C.)

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M

Destillaadid (kivisöetõrv), 
ülemine/kõrgem fraktsioon, 
fluoreenirikas; pesuõli redestillaat

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse tõrvaõli kristallisatsioonil.
See sisaldab aromaatseid ja 
polütsüklilisi süsivesinikke, peamiselt 
fluoreeni ja vähesel määral 
atsenafteeni.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M



7524/8/06 REV 8 ar 72
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon, 
atsenafteenivaba; pesuõli redestillaat
(Õli, mis jääb pärast seda, kui 
kristallisatsiooniprotsessis on 
kivisöetõrvast saadud 
atsenafteeniõlist eemaldatud 
atsenafteen. Koosneb peamiselt 
naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 M

Destillaadid (kivisöetõrv), rasked 
õlid; raske antratseenõli
Destillaadid, mis saadakse 
bituminoosse kivisöetõrva 
fraktsioneerival destillatsioonil, 
keemispiiridega 240°C–400°C.
Koosnevad peamiselt kolme- ja 
paljutuumalistest süsivesinikest ja 
heterotsüklilistest ühenditest.)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

Antratseenõli, happeekstraktsioon;
antratseenõli ekstraktsiooni jääk
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu alusevabast fraktsioonist, mis 
saadakse kivisöetõrva destillatsioonil 
ning mille keemistemperatuur jääb 
vahemikku ligikaudu 325°C–365°C.
See sisaldab valdavalt antratseeni ja 
fenantreeni ning nende 
alküülderivaate.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Destillaadid (kivisöetõrv); raske 
antratseenõli
(Destillaadid, mis saadakse 
kivisöetõrva destillatsioonil, mille 
keemistemperatuur on umbes 
vahemikus 100°C–450°C. Koosneb 
peamiselt kahe- kuni 
neljaliikmelistest kondenseerunud 
tuumaga aromaatsetest süsivesinikest, 
fenoolsetest ühenditest ja 
aromaatsetest lämmastikalustest.)

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M

Destillaadid (kivisöetõrv), pigi, 
rasked õlid; raske antratseenõli

(Destillaadid, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse bitumenoosse 
tõrva pigi destillatsioonil. Koosnevad 
peamiselt kolme- ja paljutuumalistest 
aromaatsetest süsivesinikest ning 
keevad temperatuuril vahemikus 
umbes 300°C–470°C. Saadus võib 
sisaldada ka heteroaatomeid.)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

Destillaadid (kivisöetõrv), pigi; raske 
antratseenõli
(Õli, mis saadakse pigi termilisel 
töötlemisel tekkivate aurude 
kondensatsioonil. Koosneb peamiselt 
kahe- kuni neljatuumalistest 
aromaatsetest ühenditest, mille 
keemistemepratuur jääb vahemikku 
200°C kuni üle 400°C.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Destillaadid (kivisöetõrv), rasked 
õlid, püreeni fraktsioon; raske 
antratseenõli redestillaat

(Redestillaat, mis saadakse 
pigidestillaadi fraktsioneerival 
destillatsioonil ja mille 
keemistemperatuur on vahemikus 
ligikaudu 350°C–400°C. Koosneb 
valdavalt kolme- ja paljutuumalistest 
aromaatsetest ja heterotsüklilistest 
süsivesinikest.)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M

Destillaadid (kivisöetõrv), pigi, 
püreeni fraktsioon; raske antratseenõli 
redestillaat
(Redestillaat, mis saadakse 
pigidestillaadi fraktsioneerival 
destillatsioonil ja mille 
keemistemperatuur on vahemikus 
ligikaudu 380°C–410°C. Koosneb 
valdavalt kolme- ja paljutuumalistest 
aromaatsetest süsivesinikest ja 
heterotsüklilistest ühenditest.)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

Parafiinvahad (süsi), 
kõrgtemperatuurne pruunsöetõrv, 
aktiivsöega töödeldud; pruunsöetõrva 
ekstrakt
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse ligniidi karboniseerimise 
tõrvafraktsiooni töötlemisel 
aktiivsöega, et eemaldada 
jääkkoostisosi ja lisandeid. See 
koosneb peamiselt küllastunud 
hargnemata ja hargnenud ahelaga 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem 
kui C12.)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
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Parafiinvahad (süsi), 
kõrgtemperatuurne pruunsöetõrv, 
aktiivsöega töödeldud; pruunsöetõrva 
ekstrakt
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse ligniidi karboniseerimise 
tõrvafraktsiooni töötlemisel 
bentoniidiga, et eemaldada 
jääkkoostisosi ja lisandeid. See 
koosneb peamiselt küllastunud 
hargnemata ja hargnenud ahelaga 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem kui 
C12.)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

Pigi; pigi 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Pigi (kivisöetõrv) kõrgtemperatuurne;
pigi
(Jääk, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
destillatsioonil. Must tahke aine, mille 
pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku 30°C–180°C. Koosneb 
peamiselt kolme või enama 
kondenseerunud tuumaga aromaatsete 
süsivesinike segust.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

Pigi (kivisöetõrv), 
kõrgtemperatuurne, termiliselt 
töödeldud; pigi

(Kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
destillatsioonil saadav termiliselt 
töödeldud jääk. Must tahke aine, 
mille pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku 80°C–180°C. Koosneb 
peamiselt kolme või enama 
kondenseerunud tuumaga aromaatsete 
süsivesinike segust.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Pigi (kivisöetõrv), 
kõrgtemperatuurne, sekundaarne; pigi 
redestillaat

(Jääk, mis saadakse bituminoosse 
kivisöe kõrgtemperatuurse tõrva 
ja/või pigi koksiõli kõrgemate 
fraktsioonide destillatsioonil ning 
mille pehmenemispunkt on 
vahemikus 140°C–170°C DIN 52025 
järgi. Koosneb peamiselt kolme- või 
mitmetuumalistest aromaatsetest 
ühenditest, mis sisaldavad ka 
heteroaatomeid.)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

Jäägid (kivisöetõrv), pigi destillaat;
pigi redestillaat

(Jääk, mis saadakse pigidestillaadi 
fraktsioneerival destillatsioonil ja 
mille keemistemperatuur on 
vahemikus ligikaudu 400°C–470°C.
Koosneb peamiselt mitmetuumalistest 
aromaatsetest süsivesinikest ja 
heterotsüklilistest ühenditest.)

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M

Tõrv (kivisüsi), kõrgtemperatuurne, 
destillatsiooni- ja hoidmisjäägid;
kivisöetõrva tahked jäägid

(Koksi ja tuhka sisaldavad tahked 
jäägid, mis tekivad bituminoosse 
kivisöe kõrgtemperatuurse tõrva 
termilisel töötlemisel ja 
destillatsioonil 
destillatsiooniseadmetes ja 
hoiuanumates. Koosneb peamiselt 
süsinikust, sisaldades vähesel määral 
ka heteroühendeid ning 
tuhakomponente.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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Tõrv (kivisüsi), hoidmisjäägid;
kivisöetõrva tahked jäägid
(Sete, mis eraldatakse 
toorkivisöetõrva hoidlates. Koosneb 
peamiselt kivisöetõrvast ja süsinikku 
sisaldavatest tahketest osakestest.)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M

Tõrv (kivisüsi), kõrgtemperatuurne, 
jäägid; kivisöetõrva tahked jäägid
(Tahked jäägid, mis tekivad 
bituminoosse kivisöe koksistamisel 
bituminoosse kivisöe 
kõrgtemperatuurse tõrva saamiseks.
Koosnevad peamiselt koksist ja 
kivisöeosakestest, kõrgelt 
aromatiseeritud ühenditest ja 
mineraalainetest.)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M

Tõrv (kivisüsi), kõrgtemperatuurne, 
kõrge tahkete ainete sisaldusega;
kivisöetõrva tahked jäägid
(Kondensatiooniproduktid, mis 
saadakse kivisöe kõrgtemperatuursel 
(üle 700°C) destruktiivsel 
destillatsioonil eralduva gaasi 
jahutamisel ümbritseva 
temperatuurini. Koosnevad peamiselt 
kondenseerunud tuumadega 
aromaatsete süsivesinike keerulise 
koostisega segust, mis on suure 
kivisöe-tüüpi tahkete ainete 
sisaldusega.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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Tahked jäätmed, kivisöetõrva pigi 
koksistamine; kivisöetõrva tahked 
jäägid

(Jäätmete segu, mis tekib 
bituminoosse kivisöetõrva pigi 
koksistamisel. Koosneb peamiselt 
süsinikust.)

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M

Ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), 
pruunsüsi; söe tõrva ekstrakt

(Jöök, mis saadakse kuivatatud söe 
ekstraktsioonil.)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

Parafiinvahad (süsi), pruunsöe 
kõrgtemperatuurne tõrv; söe tõrva 
ekstrakt

(Süsivesinike keeruline segu, mis 
saadakse ligniidi karboniseerimise 
tõrvafraktsioonist kristalliseerimise 
(solvendi õlist vabastamise), niiskuse 
eraldamise või liitmisprotsessis.
Koosneb peamiselt hargnemata ja 
hargnenud ahelaga küllastunud 
süsivesinikest, milles süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem 
kui C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Parafiinvahad (süsi), pruunsöe 
kõrgtemperatuurne tõrv, 
hüdrogeenitud; söe tõrva ekstrakt

(Süsivesinike keeruline segu, mis 
saadakse ligniidi karboniseerimise 
tõrvafraktsioonist kristalliseerimise 
(solvendi õlist vabastamise), niiskuse 
eraldamise või liitmisprotsessis 
katalüütilisel hüdrogeenimisel.
Koosneb peamiselt hargnemata ja 
hargnenud ahelaga küllastunud 
süsivesinikest, milles süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem 
kui C12.)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Parafiinvahad (süsi), pruunsöe 
kõrgtemperatuurne tõrv, ränihappega 
töödeldud; söe tõrva ekstrakt

(Süsivesinike keeruline segu, mis 
saadakse ligniidi karboniseerimise 
tõrvafraktsioonist töötlemisel 
ränihappega jääkide ja lisandite 
kõrvaldamiseks. See koosneb 
peamiselt hargnemata ja hargnenud 
ahelaga küllastunud süsivesinikest, 
mille süsiniku aatomite arv on 
valdavalt suurem kui C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Tõrv (kivisüsi), 
madalatemperatuurne, destillatsiooni 
jäägid; tõrvaõli, keskmiselt keev

(Jäägid, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
fraktsioneerival destillatsioonil, et 
eemaldada temperatuuril kuni umbes 
300°C keevad õlid. Koosneb 
peamiselt aromaatsetest ühenditest.)

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M

Pigi, kivisöetõrv, 
madalatemperatuurne; pigi jääk

(Tahke või pooltahke aine, mis 
saadakse madalatemperatuurse 
kivisöetõrva destillatsioonil. Selle 
pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku umbes 40°C–180°C.
Koosneb peamiselt keerulise
koostisega süsivesinike segust.)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M

Pigi (kivisöetõrv), 
madalatemperatuurne, oksüdeeritud;
pigi jääk, oksüdeeritud
(Produkt, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
pigist õhu läbipuhumisel kõrgemal 
temperatuuril. Selle 
pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku umbes 70°C–180°C.
Koosneb peamiselt keerulise 
koostisega süsivesinike segust.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Pigi (kivisöetõrv), 
madalatemperatuurne, termiliselt 
töödeldud; pigi jääk, oksüdeeritud;
pigi jääk, termiliselt töödeldud
(Keerulise koostisega must tahke 
aine, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
pigi termilisel töötlemisel. Selle 
pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku umbes 50°C–140°C.
Koosneb peamiselt aromaatsete 
ühendite segust.)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

Destillaadid (kivisüsi-nafta), 
kondenseerunud tuumadega 
aromaatsed ühendid; destillaadid

(Destillaadid, mis saadakse kivisöe, 
tõrva ja aromaatsete naftaaurude 
segust ning mille keemistemperatuur 
on vahemikus umbes 220°C–450°C.
Koosneb peamiselt kolme või nelja 
kondenseerunud tuumaga 
aromaatsetest süsivesinikest.)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, 
polütsüklilised, kivisöetõrva, pigi ja 
polüetüleeni-polüpropüleeni segu 
pürolüüsi derivaadid; pürolüüsi 
produktid

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse kivisöetõrva pigi ja 
polüetüleeni-polüpropüleeni segu 
pürolüüsil. Koosneb peamiselt 
polütsüklilistest aromaatsetest 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt vahemikus 
C20–C28 ning pehmenemistemperatuur 
on 100°C–220°C DIN 52025 järgi.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, 
polütsüklilised, kivisöetõrva, pigi ja 
polüetüleeni segu pürolüüsi 
derivaadid; pürolüüsi produktid
(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse kivisöetõrva pigi ja 
polüetüleeni segu pürolüüsil.
Koosneb peamiselt polütsüklilistest 
aromaatsetest süsivesinikest, mille 
süsiniku aatomite arv on valdavalt 
vahemikus C20–C28 ning 
pehmenemistemperatuur on 100°C–
220°C DIN 52025 järgi.)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, 
polütsüklilised, kivisöetõrva, pigi ja 
polüstüreeni segu pürolüüsi 
derivaadid; pürolüüsi produktid

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse kivisöetõrva pigi ja 
polüstüreeni segu pürolüüsil.
Koosneb peamiselt polütsüklilistest 
aromaatsetest süsivesinikest, mille 
süsiniku aatomite arv on valdavalt 
vahemikus C20–C28 ning 
pehmenemistemperatuur on 100°C–
220°C DIN 52025 järgi.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Pigi (kivisöetõrv, nafta); pigi jäägid

(Jäägid, mis saadakse kivisöetõrva ja 
aromaatsete naftajääkide segu 
destillatsioonil. Tahke aine, mille 
pehmenemistemperatuur jääb 
vahemikku 40°C–180°C. Koosneb 
peamiselt 3- või enama 
kondenseerunud tuumaga aromaatsete 
süsivesinike keerulisest segust.)

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

Fenantreen, destillatsiooni jäägid;
raske antratseenõli redestillaat

(Jäägid, mis saadakse toorfenantreeni 
destillatsioonil keemistemperatuuriga 
vahemikus umbes 340°C–420°C.
Koosneb peamiselt fenantreenist, 
antratseenist ja karbasoolist.)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M

Destillaadid (kivisöetõrv), ülemine, 
fluoreenivaba; pesuõli redestillaat

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse tõrvaõli kristallisatsioonil.
Koosneb aromaatsetest 
polütsüklilistest süsivesinikest, 
milleks on eeskätt difenüül, 
dibensofuraan ja atsenafteen.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli 
destillaat; pesuõli redestillaat
(Jääk, mis saadakse pesuõli 
fraktsioneerival destillatsioonil ja 
mille keemistemperatuur on 
vahemikus ligikaudu 270°C–330°C.
Koosneb peamiselt kahetuumalistest 
aromaatsetest ja heterotsüklilistest 
süsivesinikest.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 M

Destillaadid (kivisüsi), koksiahju 
kergõli, naftaleeni fraktsioon;
naftaleenõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse koksiahju kergõli 
eelfraktsioneerimisel (pidev 
destillatsioon). Koosneb peamiselt 
naftaleenist, kumaroonist ja indeenist 
ning keeb temperatuuril üle 148°C.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, madal 
naftaleenisisaldus; naftaleenõli 
redestillaat

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse naftaleenõli 
kristallisatsioonil. Koosneb peamiselt 
naftaleenist, alküülnaftaleenidest ja 
fenoolsetest ühenditest.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõli kristallisatsiooni 
emalahus; naftaleenõli redestillaat

(Orgaaniliste ühendite keeruline segu, 
mis saadakse filtraadina kivisöetõrva 
naftaleenifraktsiooni 
kristallisatsioonil ning mille 
keemispiirid on vahemikus umbes 
200°C–230°C. Sisaldab peamiselt 
naftaleeni, tionafteeni ja 
alküülnaftaleene.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
naftaleenõli, leeliseline; naftaleenõli 
ekstraktsiooni jääk
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftaleenõli 
leeliselisel pesemisel, et eemaldada 
fenoolseid ühendeid (tõrva happeid).
Koosneb naftaleenist ja 
alküülnaftaleenidest.)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
naftaleenõli, leeliseline, madala 
naftaleenisisaldusega; naftaleenõli 
ekstraktsiooni jääk
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis jääb järele leelisega 
töödeldud naftaleeniõli 
kristallatsiooniprotsessis pärast 
naftaleeni eraldamist. Koosneb 
peamiselt naftaleenist ja 
alküülnaftaleenidest.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, naftaleenivaba, 
leeliselised ekstraktid; naftaleenõli 
ekstraktsiooni jääk
(Õli, mis jääb järele leelisega 
töödeldud kuivatatud naftaleenõlist 
pärast fenoolsete ühendite (tõrva 
happed) eraldamist. Koosneb 
peamiselt naftaleenist ja 
alküülnaftaleenidest.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
naftaleeniõli, leeliseline, 
destillatsiooni tipufraktsioon;
naftaleenõli ekstraktsiooni jääk
(Leelisega töödeldud naftaleenõli 
destillaat keemistemperatuuriga 
vahemikus umbes 180°C–220°C.
Koosneb peamiselt naftaleenist, 
alküülbenseenidest, indeenist ja 
indaanist.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, metüülnaftaleeni 
fraktsioon; metüülnaftaleenõli
(Destillaat, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
fraktsioneerival destillatsioonil.
Koosneb peamiselt asendatud kahe 
tuumaga aromaatsetest süsivesinikest 
ja aromaatsetest lämmastikalustest 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 225°C–255°C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, indool-metüülnaftaleeni 
fraktsioon; metüülnaftaleenõli

(Destillaat, mis saadakse 
kõrgtemperatuurse kivisöetõrva 
fraktsioneerival destillatsioonil.
Koosneb peamiselt indoolist ja 
metüülnaftaleenist ja keeb 
temperatuuri vahemikus umbes 
235°C–255°C.)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, happeekstraktid;
metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse aluse eraldamisel 
kivisöetõrva destillatsioonil saadud 
metüülnaftaleeni fraktsioonist ning 
mille keemistemperatuur jääb 
vahemikku ligikaudu 230°C–255°C.
Sisaldab peamiselt 1(2)-
metüülnaftaleeni, naftaleeni, 
dimetüülnaftaleeni ja bifenüüli.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M

Ekstraktisooni jäägid (kivisüsi), 
naftaleenõli, leeliseline, 
destillatsiooni jäägid;
metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk
(Jääk, mis saadakse leelisega 
töödeldud naftaleenõli destillatsioonil 
ja mille keemistemperatuur on 
vahemikus umbes 220°C–300°C.
Koosneb peamiselt naftaleenist, 
alküülnaftaleenidest ja aromaatsetest 
lämmastikalustest.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi),
happelised, tõrva aluste vabad;
metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk

(Ekstraktsiooniõli, mis keeb 
temperatuuril vahemikus umbes 
220°C–265°C ning mis saadakse 
kivisöetõrva leeliseliste 
ekstraktsioonijääkide happega (nt 
väävelhappe vesilahusega) 
töötlemisel pärast destillatsiooni, et 
eraldada tõrva aluseid. Koosneb 
peamiselt alküülnaftaleenidest.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni 
fraktsioon, destillatsiooni jäägid;
pesuõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorbenseeni 
(kõrgtemperatuurne kivisöetõrv) 
destillatsioonil. See võib olla vedelik 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 150°C–300°C või pooltahke 
või tahke aine sulamistemperatuuriga 
kuni 70°C. Koosneb peamiselt 
naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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Kreosootõli, kõrgkeev destillaat;
pesuõli
(Kõrgkeev destillatsioonifraktsioon, 
mis saadakse bituminoosse kivisöe 
kõrgtemperatuursel 
karboniseerimisel, mis edasi 
puhastatakse üleliigsetest kristalsetest 
sooladest. Koosneb peamiselt 
kreosootõlist, kust on eemaldatud 
mõned kivisöetõrva destillaatide 
koostises olevad normaalsed 
mitmetuumsed aromaatsed soolad.
Kristallivaba umbes 5°C juures.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 J, M

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
happeline kreosootõli; pesuõli 
ekstraktsiooni jääk
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu alusevabast fraktsioonist, mis 
saadakse kivisöetõrva destillatsioonil 
ning mille keemistemperatuur jääb 
vahemikku ligikaudu 250°C–280°C.
Koostises peamiselt bifenüül ja 
isomeersed difenüülnaftaleenid.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 J, M

Antratseenõli, antratseenpasta;
antratseenõli fraktsioon

(Antratseenõli kristalliseerimisel ja 
tsentrifuugimisel saadav 
antratseenirikas tahke aine. Koostises 
peamiselt antratseen, karbasool ja 
fenantreen.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Antratseenõli, madala 
antratseenisisaldusega; antratseenõli 
fraktsioon

(Õli, mis jääb järele antratseenirikka 
tahke aine (antratseenpasta) 
kristalliseerimisel antratseenõlist.
Koosneb peamiselt kahe-, kolme- ja 
neljatuumsetest aromaatsetest 
ühenditest.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M

Jäägid (kivisöetõrv), antratseenõli 
destillatsioon; antratseenõli fraktsioon

(Jääk, mis saadakse toorantratseeni 
fraktsioneerival destillatsioonil ja 
mille keemistemperatuur on 
vahemikus ligikaudu 340°C–400°C.
Koostises peamiselt kolme- ja 
mitmetuumsed aromaatsed ning 
heterotsüklilised süsivesinikud.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M

Antratseenõli, antratseenpasta, 
antratseeni fraktsioon; antratseenõli 
fraktsioon
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse bituminoossest 
kõrgtemperatuursest tõrvast saadava 
antratseenõli kristalliseerimisel 
saadava antratseeni destillatsioonil, 
keemispiiridega vahemikus 330°C–
350°C. Koostises peamiselt 
antratseen, karbasool ja fenantreen.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Antratseenõli, antratseenpasta, 
karbasooli fraktsioon; antratseenõli 
fraktsioon

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse bituminoosse söe 
kõrgtemperatuursest tõrvast saadava 
antratseenõli kristalliseerimisel 
saadava antratseeni destillatsioonil, 
keemispiiridega vahemikus umbes 
350°C–360°C. Koostises peamiselt 
antratseen, karbasool ja fenantreen.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M

Antratseenõli, antratseenpasta, kerged 
destillaadid; antratseenõli fraktsioon

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse bituminoossest 
madalatemperatuursest tõrvast 
saadava antratseenõli 
kristalliseerimisel saadava antratseeni 
destillatsioonil, keemispiiridega 
vahemikus umbes 290°C–340°C.
Koostises peamiselt kolme tuumaga 
aromaatsed ühendid ja nende 
divesinikderivaadid.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M



7524/8/06 REV 8 ar 92
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Tõrvaõlid (kivisüsi), 
madalatemperatuurne; tõrvaõli, 
kõrgkeev

(Madalatemperatuurse kivisöetõrva 
destillaat. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, fenooliühenditest ja 
aromaatsetest lämmastikalustest 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 160°C–340°C.)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M

Fenoolid, ammoniaagivee ekstrakt;
aluseline ekstrakt

(Fenoolide segu, mis saadakse kivisöe 
madalatemperatuursel (vähem kui 
700°C) utmisel eralduva gaasi 
kondenseerimisel saadava 
ammoniaagivee ekstraktsioonil 
isobutüülatsetaadiga. Koosneb 
peamiselt mono- ja dihüdreeritud 
fenoolide segust.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), kerged 
õlid, leeliselised ekstraktid; leeliseline 
ekstrakt

(Karboolõlist leelispesul, näiteks 
naatriumhüdroksiidi vesilahusega, 
saadav vesiekstrakt. Sisaldab 
peamiselt mitmesuguste fenoolsete 
ühendite leelismetallide sooli.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Ekstraktid, leeliseline kivisöetõrva 
õli; leeliseline ekstrakt
(Kivisöetõrva õlist leelispesul, näiteks 
naatriumhüdroksiidi vesilahusega, 
saadav ekstrakt. Sisaldab peamiselt 
mitmesuguste fenoolsete ühendite 
leelismetallide sooli.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M

Destillaadid (kivisöetõrv), 
naftaleenõlid, leeliselised ekstraktid;
leeliseline ekstrakt
(Naftaleenõlist leelispesul, näiteks 
naatriumhüdroksiidi vesilahusega, 
saadav vesiekstrakt. Sisaldab 
peamiselt mitmesuguste fenoolsete 
ühendite leelismetallide sooli.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M

Ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), 
leeliseline tõrvaõli, süsinikdioksiidiga 
ja kaltsiumoksiidiga töödeldud;
toorfenoolid
(Kivisöetõrva õli leeliselise ekstrakti 
CO2 ja CaO-ga töötlemisel saadav 
produkt. Koosneb peamiselt CaCO3, 
Ca(OH)2, Na2CO3 ning muudest 
orgaanilistest ja anorgaanilistest 
lisanditest.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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Tõrva happed (pruunsüsi), toor-;
toorfenoolid
(Pruunsöetõrva destillaadi happega 
töödeldud leeliseline ekstrakt.
Koosneb peamiselt fenoolist ja 
fenooli homoloogidest.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M

Tõrva happed, pruunsöe 
gaasistamine; toorfenoolid
(Pruunsöe gaasistamisel saadav 
orgaaniliste ühendite segu. Koosneb 
peamiselt C6-10 hüdroksü-
aromaatsetest fenoolidest ja nende 
homoloogidest.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M

Tõrva happed, destillatsiooni jäägid;
destillaatfenoolid
(Kivisöest saadava toorfenooli 
destillatsiooni jääk. Koosneb 
peamiselt fenoolidest, mille süsiniku 
aatomite arv jääb vahemikku C8 kuni 
C10 ning mille 
pehmenemistemperatuur on 
vahemikus 60°C–80°C.)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M

Tõrva happed, metüülfenooli 
fraktsioon; destillaatfenoolid

(3- ja 4-metüülfenoolirikas 
tõrvahappe fraktsioon, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
toortõrvahapete destillatsioonil.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M



7524/8/06 REV 8 ar 95
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Tõrva happed, polüalküülfenooli 
fraktsioon; destillaatfenoolid
(Tõrvahapete fraktsioon, mis 
saadakse madalatemperatuurse 
kivisöetõrva toortõrvahapete 
destillatsioonil ning mille 
keemistemperatuur jääb vahemikku 
umbes 225°C–320°C. Koosneb 
peamiselt polüalküülfenoolidest.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M

Tõrva happed, ksülenooli fraktsioon;
destillaatfenoolid

(2,4- ja 2,5-dimetüülfenoolirikas 
tõrvahapete fraktsioon, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
toortõrvahapete destillatsioonil.)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M

Tõrva happed, etüülfenooli 
fraktsioon; destillaatfenoolid(3- ja 4-
etüülfenoolirikas tõrvahapete 
fraktsioon, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
toortõrvahapete destillatsioonil.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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Tõrva happed, 3,5-ksülenooli 
fraktsioon; destillaatfenoolid
(3,5-dimetüülfenoolirikas tõrvahapete 
fraktsioon, mis saadakse 
madalatemperatuurse kivisöetõrva 
toortõrvahapete destillatsioonil.)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M

Tõrva happed, jäägid, destillaadid, 
esimene fraktsioon; destillaatfenoolid
(Jääk, mis saadakse kerge karboolõli 
destillatsioonil teperatuuril vahemikus 
235°C–355°C.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M

Tõrva happed, kresüülsed, jäägid;
destillaatfenoolid
(Kivisöe toortõrvahapetest fenooli, 
kresoolide, ksülenoolide ja kõrgemal 
temperatuuril keevate fenoolide 
eraldamisel tekkiv jääk. Must tahke 
aine sulamistemperatuuriga umbes 
80°C. Koosneb peamiselt 
polüalküülfenoolidest, 
kummivaikudest ja anorgaanilistest 
sooladest.)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M

Fenoolid, C9-11; destillaatfenoolid 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Tõrva happed, kresüülsed;
destillaatfenoolid
(Orgaaniliste ühendite segu, mis 
saadakse pruunsöest ja mille 
keemistemperatuur jääb vahemikku 
umbes 200°C–230°C. Koosneb 
peamiselt fenoolidest ja 
püridiinalustest.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M

Tõrva happed, pruunsüsi, C2-
alküülfenooli fraktsioon;
destillaatfenoolid

(Destillaat, mis saadakse leelispestud 
ligniiditõrva destillaadi happega 
töötlemisel ning mille 
keemistemperatuur jääb vahemikku 
umbes 200°C–230°C. Sisaldab 
peamiselt m- ja p-etüülfenooli ning 
kresoole ja ksülenoole.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), 
naftaleenõlid; happeekstrakt

(Leelispestud naftaleenõli happega 
töötlemisel saadav vesiekstrakt.
Koosneb peamiselt erinevate 
aromaatsete lämmastikaluste, 
sealhulgas püridiini, kinoliini ja 
nende alküülderivaatide 
happesooladest.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M

Tõrva alused, kinoliini derivaadid;
destillaatalused

648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M

Tõrva alused, kivisüsi, kinoliini 
derivaatide fraktsioon;
destillaatalused

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Tõrva alused, kivisüsi, destillatsiooni 
jäägid; destillaatalused
(Destillatsiooni jääk, mis tekib 
kivisöetõrvade destilleerimisel 
saadavate neutraliseeritud, happe-
ekstraheeritud aluseid sisaldavate 
tõrvafraktsioonide destillatsioonil.
Koosneb peamiselt aniliinist, 
kollidiinidest, kinoliinist ja selle 
derivaatidest ning toluidiinidest.)

648-133-00-9 274-544-0 92062-29-8 J, M

Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud 
polüetüleeni ja polüpropüleeniga, 
pürolüüsitud, kerge õli fraktsioon;
termilise töötlemise produktid

(Õli, mis saadakse 
polüetüleeni/polüpropüleeni segu 
termilisel töötlemisel kivisöetõrva 
pigiga või aromaatsete õlidega.
Koosneb peamiselt benseenist ja selle 
homoloogidest keemistemepratuuriga 
vahemikus umbes 70°C–120°C.)

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M

Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud 
polüetüleeniga, pürolüüsitud, kerge 
õli fraktsioon; termilise töötlemise 
produktid
(Õli, mis saadakse polüetüleeni 
termilisel töötlemisel kivisöetõrva 
pigi või aromaatsete õlidega.
Koosneb peamiselt benseenist ja selle 
homoloogidest keemistemepratuuriga 
vahemikus 70°C–120°C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud 
polüstüreeniga, pürolüüsitud, kerge 
õli fraktsioon; termilise töötlemise 
produktid
(Õli, mis saadakse polüstüreeni 
termilisel töötlemisel kivisöetõrva 
pigi või aromaatsete õlidega.
Koosneb peamiselt benseenist ja selle 
homoloogidest keemistemepratuuriga 
vahemikus umbes 70°C–210°C.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M

Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), 
leeliseline tõrvaõli, naftaleeni 
destillatsiooni jäägid; naftaleenõli 
ekstraktsiooni jääk
(Ekstraktsiooni jääk, mis saadakse 
keemilisest õlist, millest on 
destillatsioonil eraldatud naftaleen.
Koosneb peamiselt kahe kuni nelja 
kondenseeritud tuumaga 
aromaatsetest süsivesinikest ja 
aromaatsetest lämmastikalustest.)

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J, M

Kreosootõli, madalal temp. keev 
destillaat; pesuõli
(Madalalt keev 
destillatsioonifraktsioon, mis 
saadakse bituminoosse kivisöe 
kõrgtemperatuursel karboniseerimisel 
ning mida on täiendavalt puhastatud, 
et eemaldada liigsed kristalsed 
soolad. Koosneb peamiselt 
kreosootõlist, millest on eraldatud 
mõned kivisöetõrva destillaadi 
koostises olevad normaalsed 
mitmetuumsed aromaatsed soolad.
Kristallivaba umbes 38°C juures.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Tõrva happed, kresüülsed, naatriumi 
soolad, leeliselised lahused;
leeliseline ekstrakt

648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M

Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), 
tõrvaalus; happeekstrakt
(Ekstrakt, mis saadakse kivisöetõrva 
õli leeliselisest ekstraktsiooni jäägist, 
mis tekib happega, näiteks 
väävelhappe vesilahusega, töötlemisel 
pärast destillatsiooni naftaleeni 
eemaldamiseks. Koosneb peamiselt 
erinevate aromaatsete 
lämmastikaluste, sh püridiini, 
kinoliini ja nende alküülderivaatide 
happelistest sooladest.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M

Tõrva alused (kivisüsi), toor-;
toortõrva alused
(Reaktsiooniprodukt, mis saadakse 
kivisöetõrva aluste ekstraktsiooniõli 
neutraliseerimisel leelise lahusega, 
näiteks naatriumhüdroksiidi 
vesilahusega, et saada vabu aluseid.
Koosneb peamiselt sellistest 
orgaanilistest alustest nagu akridiin, 
fenantridiin, püridiin, kinoliin ja 
nende alküülderivaadid.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M

Jäägid (kivisüsi), vedela solvendiga 
ekstraktsioon;

(Kohesiivne pulber, mis jääb järele 
kivisöe ekstraktsioonil vedela 
solvendiga ning koosneb kivisöe 
mineraalsest osast ja lahustumata 
kivisöest.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Kivisöe vedelikud, vedela solvendiga 
ekstraheerimise lahus;
(Produkt, mis saadakse kivisöe 
lahustamisel vedelas solvendis saadud 
ekstraktsioonilahusest kivisöe 
mineraalse osa ja lahustumata kivisöe 
filtreerimisel. Must, viskoosne, väga 
keerulise koostisega vedel segu, mis 
koosneb peamiselt aromaatsetest ja 
osaliselt hüdrogeenitud aromaatsetest 
süsivesinikest, aromaatsetest 
lämmastikühenditest, aromaatsetest 
väävliühenditest, fenoolsetest ja 
muudest aromaatsetest 
hapnikuühenditest ning nende 
alküülderivaatidest.)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

Kivisöe vedelikud, vedela solvendiga 
ekstraktsioon
(Oluliselt solvendivaba produkt, mis 
saadakse kivisöe vedela solvendiga 
lahustamisel saadud 
ekstraktsioonilahuse filtreeritud 
solvendi destillatsioonil. Must 
pooltahke aine, mis koosneb 
peamiselt kondenseeritud tuumadega 
aromaatsete süsivesinike, aromaatsete 
lämmastik- ja väävliühendite, 
fenoolsete ja teiste aromaatsete 
hapnikühendite ning nende 
alküülderivaatide keerulisest segust.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Kergõli (kivisüsi), koksiahi;
toorbenseen
(Lenduv orgaaniline vedelik, mis on 
ekstraheeritud kivisöe 
kõrgtemperatuursel (üle 700°C) 
utmisel eralduvast gaasist. Koosneb 
peamiselt benseenist, tolueenist ja 
ksüleenidest. Võib sisaldada teisi 
vähemtähtsaid koostisosi 
(süsivesinikke).)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

Destillaadid (kivisüsi), vedela 
solvendiga ekstraktsioon, primaarne;
(Kivisöe vedela solvendiga 
lahustamisel eralduvate aurude vedel 
kondensatsiooniprodukt, mille 
keemistemperatuur jääb vahemikku 
umbes 30°C–300°C. Koosneb 
peamiselt osaliselt hüdrogeenitud 
kondenseeritud tuumadega 
aromaatsetest süsivesinikest, 
aromaatsetest lämmastikku, hapnikku 
ja väävlit sisaldavatest ühenditest 
ning nende alküülderivaatidest 
süsiniku aatomite arvuga vahemikus 
C4 kuni C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Destillaadid (kivisüsi), 
solventekstraktsioon, hüdrokrakitud
(Destillaat, mis saadakse 
kivisöeekstrakti või vedela solvendiga 
ekstraktsioonil või superkriitilisel 
gaasekstraktsioonil saadava lahuse 
hüdrokrakkimisel, 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 30°C–300°C. Koosneb 
peamiselt aromaatsetest, 
hüdrogeenitud aromaatsetest ning 
nafteensetest ühenditest, nende 
alküülderivaatidest ja alkaanidest 
süsiniku aatomite arvuga peamiselt 
vahemikus C4 kuni C14. Sisaldab ka 
aromaatseid ning hüdrogeenitud 
aromaatseid lämmastik-, väävli- ja 
hapnikühendeid.)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

Tööstusbensiin (kivisüsi), 
solventekstraktsioon, hüdrokrakitud
(Destillaadi fraktsioon, mis saadakse 
kivisöeekstrakti või vedela solvendiga 
ekstraktsioonil või superkriitilisel 
gaasekstraktsioonil saadava lahuse 
hüdrokrakkimisel, 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 30°C–180°C. Koosneb 
peamiselt aromaatsetest, 
hüdrogeenitud aromaatsetest ning 
nafteensetest ühenditest, nende 
alküülderivaatidest ja alkaanidest 
süsiniku aatomite arvuga peamiselt 
vahemikus C4 kuni C9. Sisaldab ka 
aromaatseid ning hüdrogeenitud 
aromaatseid lämmastik-, väävli- ja 
hapnikühendeid.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Bensiin, kivisöe solventekstraktsioon, 
hüdrokrakitud tööstusbensiin
(Mootorikütus, mis saadakse 
kivisöeekstrakti või 
vedellahustiekstraktsioonil või 
superkriitilisel gaasekstraktsioonil 
saadava lahuse 
hüdrokrakkimisproduktide 
rafineeritud tööstusbensiinifraktsiooni 
reformimisel; keemistemepratuuriga 
vahemikus umbes 30°C–180°C.
Koosneb peamiselt aromaatsetest ja 
nafteensetest süsivesinikest, nende 
alküülderivaatidest ja 
alküülsüsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C4 kuni C9.)

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

Destillaadid (kivisüsi), 
solventekstraktsioon, hüdrokrakitud 
keskmine fraktsioon;

(Destillaat, mis saadakse 
kivisöeekstrakti või vedela solvendiga 
ekstraktsioonil või superkriitilisel 
gaasekstraktsioonil saadava lahuse 
hüdrokrakkimisel, 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 180°C–300°C. Koosneb 
peamiselt kahetuumsetest 
aromaatsetest, hüdrogeenitud 
aromaatsetest ning nafteensetest 
ühenditest, nende alküülderivaatidest 
ja alkaanidest, süsiniku aatomite 
arvuga peamiselt vahemikus C9 kuni 
C14. Sisaldab ka lämmastik-, väävli-
ja hapnikühendeid.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Destillaadid (kivisüsi), 
solventekstraktsioon, hüdrokrakitud 
hüdrogeenitud keskmine fraktsioon;

(Destillaat, mis saadakse 
kivisöeekstrakti või vedela solvendiga 
ekstraktsioonil või superkriitilisel 
gaasekstraktsioonil saadava lahuse 
hüdrokrakitud destillatsiooni 
keskfraktsiooni hüdrogeenimisel, 
keemistemperatuuriga vahemikus 
umbes 180°C–280°C. Koosneb 
peamiselt hüdrogeenitud 
kahetsüklilistest süsinikuühenditest ja 
nende alküülderivaatidest süsiniku 
aatomite arvuga peamiselt vahemikus 
C9 kuni C14.)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Kerge õli (kivisüsi), 
poolkoksistamisprotsess; primaarõli
(Lenduv orgaaniline vedelik, mis 
saadakse kivisöe 
madalatemperatuursel (alla 700°C) 
utmisel eralduva gaasi 
kondenseerimisel. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga C6-10.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

Ekstraktid (nafta), kerge nafteenne 
destillaatlahusti

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6

Ekstraktid (nafta), raske parafiinne 
destillaatlahusti

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne 
destillaatlahusti

649-003-00-4 265-104-2 6472-05-8

Ekstraktid (nafta), raske nafteenne 
destillaatlahusti

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6

Ekstraktid (nafta), kerge 
vaakumgaasiõli lahusti

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Süsivesinikud C26-55, aromaatsete 
ühendite rikkad

649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

Jäägid (nafta), 
atmosfääridestillatsioonikolonn; raske 
kütteõli
(Toorõli atmosfääridestillatsiooni 
jääkide kompleks. Koosneb 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem kui 
C20 ning keeb temperatuuril umbes 
üle 350°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3

Gaasiõlid (nafta), kõrgvaakum; raske 
kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest aatomite arvuga 
valdavalt C20 kuni C50 ning on 
keemispiiridega vahemikus umbes 
350°C–600°C.) Sisaldab tõenäoliselt 
5 või rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

Destillaadid (nafta), rasked 
katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimsprotsessi produktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt C15 kuni C35 ning on 
keemispiiridega vahemikus umbes 
260°C–500°C.) Sisaldab tõenäoliselt 
5 või rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

Puhastatud õlid (nafta), katalüütiliselt 
krakitud; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
katalüütilise krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem kui 
C20 ning keeb temperatuuril umbes 
üle 350°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

Jäägid (nafta), hüdrokrakitud; raske 
kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
hüdrokrakkimisproduktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt üle C20, ning keeb 
temperatuuril umbes üle 350°C.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Jäägid (nafta), termiliselt krakitud;
raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
termilise krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
küllastumata süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt üle C20
ning keeb temperatuuril umbes üle 
350°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6

Destillaadid (nafta), rasked termiliselt 
krakitud; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse termilise 
krakkimisprotsessi produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
küllastumata süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt C15 kuni 
C36 ning on keeb temperatuuril 
vahemikus umbes 260°C–480°C.
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

Gaasiõlid (nafta), vesinikuga 
töödeldud vaakumdestilleeritud; raske 
kütteõli

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftafraktsiooni 
vesinikuga töötlemisel katalüsaatori 
juuresolekul. Koosneb süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
C13 kuni C50 ning on keemispiiridega 
vahemikus umbes 230°C–600°C.
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

Jäägid (nafta), hüdrodesulfureeritud, 
atmosfääridestillatsioon; raske 
kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse 
atmosfääridestillatsiooni jääkide 
hüdrogeenimisel katalüsaatori 
juuresolekul eelkõige orgaaniliste 
väävliühendite eemaldamiseks 
sobivatel tingimustel. Koosneb 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem kui 
C20 ning keeb temperatuuril umbes 
üle 350°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5

Gaasiõlid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud, kõrgvaakum;
raske kütteõli

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilisel 
hüdrodesulfureerimisprotsessil.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt C20 kuni 
C50 ning keeb temperatuuril 
vahemikus umbes 350°C–600°C.
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud;
raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
aurufaasis krakkimise (kaasa arvatud 
aurufaasis krakkimine etüleeni 
saamiseks) produktide 
destilleerimisel. Koosneb peamiselt 
küllastumata süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt üle C14
ning keeb temperatuuril umbes üle 
260°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

Jäägid (nafta), 
atmosfääridestillatsioon; raske 
kütteõli

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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(Toorõli atmosfääridestillatsiooni 
kompleksne jääk. Koosneb 
süsivesinikest, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt suurem kui 
C11 ning keeb temperatuuril umbes 
üle 200°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või 
rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

Puhastatud õlid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud, katalüütiliselt 
krakitud; raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud puhastatud õli 
hüdrogeenimisel, et muuta 
orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja 
see eraldada. Koosneb süsivesinikest, 
mille süsiniku aatomite arv on 
valdavalt suurem kui C20 ning keeb 
temperatuuril umbes üle 350°C.
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6

Destillaadid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud, keskmiselt 
katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse keskmiselt 
katalüütiliselt krakitud destillaatide 
hüdrogeenimisel, et muuta 
orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja 
see eraldada. Koosneb süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C11 kuni C30 ning keeb 
temperatuuril vahemikus umbes 
205°C–450°C. Sisaldab suhteliselt 
suurel hulgal tritsüklilisi aromaatseid 
süsivesinikke.)

Destillaadid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud, tugevalt 
katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse tugevalt 
katalüütiliselt krakitud destillaatide 
hüdrogeenimisel, et muuta 
orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja 
see eraldada. Koosneb süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
C15 kuni C35 ning keeb temperatuuril 
vahemikus umbes 260°C–500°C.
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

Kütteõli, otsedestillatsiooni gaasiõlide 
jäägid, suure väävlisisaldusega; raske 
kütteõli

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Kütteõli, jäägid; raske kütteõli

(Vedel produkt mitmesugustest 
rafineerimisseadmete voogudest, 
tavaliselt jääkidest. Koostis on 
kompleksne ja varieerub olenevalt 
toornafta päritolust.)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

Jäägid (nafta), katalüütilise 
reformingu seadme 
destillatsioonijäägid; raske kütteõli

(Keerulise koostisega jääk, mis 
saadakse katalüütilise reformingu 
fraktsionaatori jäägi destillatsioonil.
Keemistemperatuur on umbes üle 
399°C.)

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7

Jäägid (nafta), raske 
koksistamisseadme gaasiõli ja 
vaakumgaasiõli; raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
raske koksiahjugaasiõli ja 
vaakumgaasiõli destillatsioonil.
Koosneb peamiselt süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
üle C13 ning keeb temperatuuril 
umbes üle 230°C.)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

Jäägid (nafta), rasked 
koksistamisseadmest ja kerged 
vaakumgaasiõlist; raske kütteõli

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
raske koksiahjugaasiõli ja kerge 
vaakumgaasiõli destillatsioonil.
Koosneb peamiselt süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
üle C13 ning keeb temperatuuril 
umbes üle 230°C.)

Jäägid (nafta), kerged 
vaakumdestilleeritud; raske kütteõli
(Keerulise koostisega jääk, mis 
saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt üle C13 ning keeb 
temperatuuril umbes üle 230°C.)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

Jäägid (nafta), kerged aurufaasiliselt 
krakitud; raske kütteõli
(Keerulise koostisega jääk, mis 
saadakse aurufaasilise krakkimise 
produktide destillatsioonil. Koosneb 
peamiselt aromaatsetest ja 
küllastumata süsivesinikest, mille 
süsiniku aatomite arv on üle C7 ning 
mis keeb temperatuuril umbes 101°C 
kuni 555°C.)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

Kütteõli, nr 6; raske kütteõli

(Destilleeritud õli, mille viskoossus 
on 37,7°C juures vähemalt 197 10-6

m2s-1 ja maksimaalselt 
197 10-5 m2s-1.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Jäägid (nafta), 
destillatsiooniseadmetest, madala 
väävlisisaldusega; raske kütteõli

(Madala väävlisisaldusega keerulise 
koostisega süsivesinike segu, mis 
saadakse jääkfraktsioonina toorõli 
destillatsioonil. Jääk, mis saadakse 
pärast otsedestillatsiooni bensiini-, 
petrooleumi- ja gaasiõlifraktsioonide 
eraldamist.)

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7

Gaasiõlid (nafta), rasked 
atmosfääridestillatsioonist; raske 
kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C7 kuni 
C35 ning keeb temperatuuril 
vahemikus umbes 121°C–510°C.)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

Jäägid (nafta), õli koksistamisseadme 
skraberist, kondenseerunud tuumaga 
aromaatseid ühendeid sisaldavad;
raske kütteõli
(Väga keerulise koostisega 
süsivesinike segu, mis saadakse 
jääkfraktsioonina vaakumjääkide ja 
termilise krakkimise jääkide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt üle C20 ning keeb 
temperatuuril umbes üle 350°C.)
Sisaldab tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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sed

Destillaadid (nafta), nafta 
vaakumdestillatsiooni jäägid; raske 
kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil.)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, 
vaigused; raske kütteõli

(Jäägid, mis saadakse aurufaasiliselt 
krakitud naftajääkide destillatsioonil.)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

Destillaadid (nafta), keskmine 
vaakumdestillaat; raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt C14 kuni C42 ning 
keeb temperatuuril vahemikus umbes 
250°C–545°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 
või rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6

Destillaadid (nafta), kerge 
vaakumdestillaat; raske kütteõli

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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sed

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C11 kuni 
C35 ning on keemispiiridega umbes 
250°C–545°C.)

Destillaadid (nafta), vaakumdestillaat;
raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C15 kuni 
C50 ning on keemispiiridega umbes 
270°C–600°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 
või rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8

Gaasiõlid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud koksistamise 
õli, kõrgvaakumis destilleeritud; raske 
kütteõli

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse koksistamise 
destillaatide hüdrodesulfureerimisel.
Koosneb peamiselt süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C18 kuni C44 ning on keeb 
temperatuuril vahemikus umbes 
304°C–548°C. Sisaldab tõenäoliselt 5 
või rohkem massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, 
destillaadid; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafineeritud 
naftatõrva produktsiooni käigus 
aurufaasis krakitud tõrva 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
aromaatsetest ja teistest süsivesinikest 
ning orgaanilistest väävliühenditest.)

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3

Jäägid (nafta), 
vaakumdestillatsioonist, kerged; raske 
kütteõli
(Keerulise koostisega jääk, mis 
saadakse toorõli 
atmosfääridestillatsiooni jäägi 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt üle C24
ning keeb temperatuuril umbes üle 
390°C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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sed

Kütteõli, raske, suure 
väävlisisaldusega; raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toornafta 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
alifaatsetest, aromaatsetest ja 
tsükloalifaatsetest süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
üle C25 ning keeb temperatuuril 
umbes üle 400°C.)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

Jäägid (nafta), katalüütiline 
krakkimine; raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
katalüütilise krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt üle C11 ning keeb 
temperatuuril umbes üle 200°C.)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

Destillaadid (nafta), keskmiselt 
katalüütiliselt krakitud, termiliselt 
lagundatud; raske kütteõli

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise produktide destillatsioonil 
ning mida on kasutatud 
soojusülekande vedelikuna. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, mille 
keemispiirid on vahemikus umbes 
220°C–450°C. Võib sisaldada 
orgaanilisi väävliühendeid.)

Jääkõlid (nafta); raske kütteõli
(Keerulise koostisega süsivesinike, 
väävli- ja metallorgaaniliste ühendite 
segu, mis saadakse fraktsioneeriva 
krakkimise rafineerimisjäägina.
Saadakse valmisõli viskoossusega üle 
2 10-6 m².s-1 100°C juures.)

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0

Jäägid, aurufaasis krakitud, termiliselt 
töödeldud; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse aurufaasis 
krakitud toornafta töötlemisel ja 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
küllastumata süsivesinikest, mis 
keevad temperatuuril umbes üle 
180°C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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sed

Destillaadid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud kogu 
keskfraktsioon; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse lähtenafta 
hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C9 kuni 
C25 ning keeb temperatuuril 
vahemikus umbes 150°C–400°C.)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8

Jäägid (nafta), katalüütilise 
reformingu produktide 
destillatsioonijääk; raske kütteõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse jääkfraktsioonina 
katalüütilise reformingu produktide 
destillatsioonil. Sisaldab peamiselt 
aromaatseid süsivesinikke süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C10 kuni C25 ning keeb vahemikus 
umbes 160°C–400°C.) Sisaldab 
tõenäoliselt 5 või rohkem 
massiprotsenti 4 kuni 6 
kondenseeritud tuumaga aromaatseid 
süsivesinikke.)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
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Nafta; toorõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu. Koosneb peamiselt alifaatsetest, 
alitsüklilistest ning aromaatsetest 
süsivesinikest. Võib samuti sisaldada 
vähesel määral lämmastiku-, hapniku-
ja väävliühendeid. See kategooria 
hõlmab kergeid, keskmisi ja raskeid 
naftasid, samuti ka tõrvaliivade õlisid.
Need on süsivesinik-materjalid (nt 
toorkiviõlid), mis vajavad ulatuslikke 
keemilisi muutusi, et neist saada nafta 
rafineerimise lähteaineid; siia hulka ei 
kuulu rikastatud kiviõlid ja vedelad 
kivisöekütused.)

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud 
tööstusbensiini propaanieraldaja 
tipugaas, C3-rikas, happevaba;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud süsivesinike 
fraktsioneerimisel ning mida 
töödeldakse happeliste lisandite 
eemaldamiseks. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C2 kuni C4, 
valdavalt C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Gaasid (nafta), katalüütiline 
krakkimisseade; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
alifaatsetest süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

Gaasid (nafta), katalüütiline 
krakkimisseade, C1-5-rikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C1 kuni C6, 
valdavalt C1 kuni C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt 
polümeriseeritud tööstusbensiini 
stabilisatsiooniseadme tipugaas, C2-4-
rikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
polümeriseeritud tööstusbensiini 
fraktsioneerival stabiliseerimisel.
Koosneb alifaatsetest süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga vahemikus 
C2 kuni C6, valdavalt C2 kuni C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Gaasid (nafta), katalüütilise 
reformingu seadmest, C1-4-rikas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
reformingu produktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C1 kuni C6, 
valdavalt C1 kuni C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

Gaasid (nafta), C3-5 olefiinne-
parafiinne alküülimisseadme toide;
naftagaas

(Keerulise koostisega olefiinsete ja 
parafiinsete süsivesinike segu 
süsiniku aatomite arvuga vahemikus 
C3 kuni C5, mida kasutatakse toitena 
alküülimisel. Välisõhu temperatuur 
tavaliselt ületab nende segude 
kriitilise temperatuuri.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

Gaasid (nafta), C4-rikas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib katalüütilise 
fraktsioonimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C3 kuni C5, 
valdavalt C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Gaasid (nafta), 
deetaniseerimisseadme tipugaasid;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib katalüütilise 
krakkimise gaasi ja 
bensiinifraktsioonide destillatsioonil.
Sisaldab peamiselt etaani ja etüleeni.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

Gaasid (nafta), 
isobutaanieraldamiskolonni 
tipugaasid; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse butaani-buteeni 
voo atmosfääridestillatsioonil.
Koosneb alifaatsetest süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C3 kuni C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

Gaasid (nafta), 
propaanieraldamisseadme gaas, kuiv, 
propaanirikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise gaasi ja 
bensiinifraktsioonide produktide 
destillatsioonil. Sisaldab peamiselt 
propeeni, ka mõningal määral etaani 
ja propaani.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

Gaasid (nafta), 
propaanieraldamisseadme tipugaasid;
naftagaas

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise gaasi ja 
bensiinifraktsioonide produktide 
destillatsioonil. Koosneb alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C2 kuni 
C4.)

Gaasid (nafta), gaasi 
regenereerimistehase 
propaanieraldamisseadme tipugaasid;
naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse mitmesuguste 
süsivesinikevoogude 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga vahemikus C1 kuni 
C4, valdavalt propaanist.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K

Gaasid (nafta), girbatol-seadme toide;
naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mida kasutatakse girbatol-
seadme toitena vesiniksulfiidi 
eemaldamiseks. Koosneb alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C2 kuni 
C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Gaasid (nafta), isomeeritud 
tööstusbensiini fraktsionaator, C4-
rikas, vesiniksulfiidivaba; naftagaas

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
krakitud puhastatud õli ja termiliselt 
krakitud vaakumjäägi fraktsioneeriva 
destillatsiooni kogujast; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud puhastatud õli ja termiliselt 
krakitud vaakumjäägi 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
krakitud tööstusbensiini 
stabilisatsiooniabsorberist; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud tööstusbensiini 
stabiliseerimisel. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Jääkgaas (nafta), katalüütilise 
krakkimise, reformingu ja 
hüdrodesulfureerimise kombineeritud 
seadmest eraldunud gaas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise, katalüütilise reformingu 
ja hüdrodesulfureerimise produktide 
fraktsioneerimisel, töödeldud 
happeliste lisandite eraldamiseks.
Koosneb peamiselt süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C1 kuni C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
fraktsioneerimisseadme 
stabilisaatorist; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
fraktsioneerival stabilisatsioonil.
Koosneb peamiselt süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C1 kuni C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside 
töötlemisetehase segatud voog, C4-
rikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini, destillatsiooni 
jääkgaasi ja katalüütiliselt reformitud 
tööstusbensiini stabilisaatori jääkgaasi 
fraktsioneerival stabilisatsioonil.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga vahemikus C3 kuni 
C6, valdavalt butaanist ja 
isobutaanist.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside 
kogumistehas, C1-2-rikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini, destillaadi jääkgaasi 
ja katalüütiliselt reformitud 
tööstusbensiini stabilisaatori jääkgaasi 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga vahemikus C1 kuni 
C5, valdavalt metaanist ja etaanist.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Jääkgaas (nafta), 
vaakumdestillatsiooni jääkide 
termilise krakkimise seadmest;
naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse vaakumjääkide 
termilisel krakkimisel. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

Süsivesinikud, C3-4-rikkad, nafta 
destillaat; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
destillatsioonil ja kondensatsioonil.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga vahemikus C3 kuni 
C5, valdavalt C3 kuni C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
heksaanieraldamiskolonni 
eelfraktsioon; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse kogu 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C2 kuni 
C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

Gaasid (nafta), 
hüdrokrakkimisseadme 
propaanieralduskolonni heitgaas, 
süsivesinikerikas; naftagaas

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse 
hüdrokrakkimisproduktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C4. Võib sisaldada vähesel hulgal 
vesinikku ja vesiniksulfiidi.)

Gaasid (nafta), kerge 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
stabiliseerimisseadme heitgaas;
naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse kerge 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
stabiliseerimisel. Koosneb 
küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C2 kuni 
C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Jäägid (nafta), alküülimiskolonnist, 
C4-rikkad; naftagaas

(Keerulise koostisega jääk, mis 
saadakse mitmesugustest 
rafineerimisoperatsioonidest 
pärinevate voogude destillatsioonil.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C4 kuni C5, peamiselt butaanist, ning 
keeb temperatuuril vahemikus umbes 
-11,7°C–27,8°C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

Süsivesinikud, C1-4, 
demerkaptaniseeritud; naftagaas

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse süsivesinikgaaside 
demerkaptaniseerimisprotsessil 
merkaptaanide konverteerimiseks või 
happeliste lisandite eraldamiseks.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C4 ning on keemispiiridega 
umbes vahemikus -164°C kuni 
-0,5°C.)

Süsivesinikud, C1-3; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu süsiniku aatomite arvuga 
valdavalt vahemikus C1 kuni C3 ning 
keemispiiridega umbes vahemikus 
-164°C kuni -42°C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Süsivesinikud, C1-4, 
butaanieraldamisseadme fraktsioon;
naftagaas

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

Gaasid (nafta), C1-5, märjad; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
destillatsioonil ja/või 
destillatsioonikolonni gaasiõli 
krakkimisel. Koosneb süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga valdavalt 
vahemikus C1 kuni C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Süsivesinikud, C2-4; naftagaas 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Süsivesinikud, C3; naftagaas 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K



7524/8/06 REV 8 ar 133
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Gaasid (nafta), alküülimisseadme 
toitegaas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse gaasiõli 
katalüütilisel krakkimisel. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C3 kuni 
C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

Gaasid (nafta), 
propaanieraldamisseadme 
põhjajääkide fraktsioneerimise 
heitgaas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse 
propaanieraldamisseadme 
põhjajääkide fraktsioneerimisel.
Koosneb peamiselt butaanist, 
isobutaanist ja butadieenist.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

Gaasid (nafta), töötlemise heitgaaside 
segu; naftagaas

(Mitmesugustest protsessidest saadav 
keerulise koostisega segu. Koosneb 
vesinikust, vesiniksulfiidist ja 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

Gaasid (nafta), katalüütiline 
krakkimine; naftagaas

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C3 kuni 
C5.)

Gaasid (nafta), C2-4, 
demerkaptaniseeritud; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftadestillaadi 
demerkaptaanimisprotsessil 
merkaptaanide konverteerimiseks või 
happeliste lisandite eraldamiseks.
Koosneb peamiselt küllastunud ja 
küllastumata süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C2 kuni C4 ning keemispiiridega 
vahemikus umbes -51°C kuni -34°C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K

Gaasid (nafta), toornafta 
fraktsioneerimisseadme heitgaas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Gaasid (nafta), 
heksaanieraldamisseadme heitgaas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse kombineeritud 
tööstusbensiini voogude 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

Gaasid (nafta), kerge 
otsedestillatsiooni bensiini 
fraktsioneeriva stabilisaatori heitgaas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse kerge 
otsedestillatsiooni bensiini 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

Gaasid (nafta), tööstusbensiini 
unifitseeriva desulfureerimisseadme 
heitgaas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse tööstusbensiini 
unifitseerival 
desulfurisatsioonprotsessil ning 
eraldatakse saadud tööstusbensiinist.
Koosneb küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilise 
reformingu heitgaas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilisel 
reformimisel ning kogu väljavoolu 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
metaanist, etaanist ja propaanist.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K

Gaasid (nafta), vedelfaasilise 
katalüütilise krakkimise produktide 
destillatsiooniseadme heitgaas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse C3-C4 desorberi 
toite fraktsioneerimisel. Koosneb 
peamiselt C3 süsivesinikest.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni 
produktide stabiliseerimisseadme 
heitgaas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorõli 
destillatsiooni esimesest kolonnist 
saadava vedeliku fraktsioneerimisel.
Koosneb küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud 
tööstusbensiini 
butaanieraldamisseadmest; naftagaas

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud tööstusbensiini 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C4.)

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
krakitud destillaatide ja 
tööstusbensiini 
stabilisatsiooniseadmest; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud tööstusbensiini ja destillaadi 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud 
destillaatide, gaasiõli ja 
tööstusbensiini lahutusseadmest;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse termiliselt 
krakitud destillaatide, tööstusbensiini 
ja gaasiõli eraldamisel. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud 
süsivesinike stabilisatsiooniseadmest, 
nafta koksistamine; naftagaas

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse nafta 
koksistamisprotsessist pärinevate 
termiliselt krakitud süsivesinike 
fraktsioneerival stabiliseerimisel.
Koosneb süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C6.)

Gaasid (nafta), kergelt aurufaasis 
krakitud, butadieenikontsentraat;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse termilise 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K

Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilise 
reformingu produktide 
stabilisatsiooniseadme tipugaas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilisel 
reformimisel ja kogu väljavoolava 
vedeliku fraktsioneerimisel. Koosneb 
küllastunud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C2 kuni 
C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Süsivesinikud, C4; naftagaas 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkaanid, C1-4, C3-rikkad; naftagaas 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Gaasid (nafta), aurufaasilise 
krakkimise heitgaas, C3-rikas;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse aurufaasis 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
propeenist vähese 
propaanisisaldusega ning on 
keemispiiridega vahemikus umbes -
70°C kuni 0°C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

Süsivesinikud, C4, aurufaasilise 
krakkimise seadme destillaat;
naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse aurufaasilise 
krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga C4, valdavalt 1-buteen ja 2-
buteen, sisaldades ka butaani ja
isobuteeni, keemispiiridega umbes -
12°C kuni 5°C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Naftagaasid, veeldatud, 
demerkaptaniseeritud; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse veeldatud 
naftagaasisegu 
demerkaptaniseerimisprotsessil 
merkaptaanide oksüdeerimiseks või 
happeliste lisandite eraldamiseks.
Koosneb peamiselt C4 küllastatud ja 
küllastumata süsivesinikest.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K

Süsivesinikud, C4, 1,3-butadieeni- ja 
isobuteenivabad; naftagaas

649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

Rafinaadid (nafta), aurufaasis 
krakitud, C4-fraktsioon, 
ekstraheeritud 
vaskammooniumatsetaadiga, C3-5 ja 
C3-5 küllastumata, butadieenivabad;
naftagaas

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K
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Gaasid (nafta), amiinsüsteemi 
toitegaas; töötlemise heitgaas
(Amiinsüsteemi toitegaas 
vesiniksulfiidi eraldamiseks. Koosneb 
peamiselt vesinikust. Võib sisaldada 
ka süsinikmonooksiidi, 
süsinikdioksiidi, vesiniksulfiidi ning 
alifaatseid süsivesinikke süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

Gaasid (nafta), benseeniseadme 
hüdrodesulfurisaatori heitgaas;
töötlemise heitgaas

(Benseeniseadmest pärinevad 
heitgaasid. Koosnevad peamiselt 
vesinikust. Võivad sisaldada ka 
süsinikmonooksiidi ning 
süsivesinikke süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6, sealhulgas benseeni.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Gaasid (nafta), benseeniseadme 
ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise 
heitgaas

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse benseeniseadme 
gaaside retsirkuleerimisel. Koosneb 
peamiselt vesinikust koos väikese 
koguse süsinikmonooksiidi ja 
süsivesinikega, mille süsiniku 
aatomite arv on vahemikus C1 kuni 
C6.)

Gaasid (nafta), õlisegude 
destillatsiooni heitgaas, vesiniku-
lämmastikurikas; töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse õlisegu 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
vesinikust ja lämmastikust koos 
vähese koguse süsinikmonooksiidi, 
süsinikdioksiidi ja alifaatsete 
süsivesinikega, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt vahemikus 
C1 kuni C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini desorberi 
tipugaasid; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
stabilisatsioonil. Koosneb vesinikust 
ja küllastatud süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilise 
reformingu seadme ringlusgaas;
töötlemise heitgaas

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse C6-C8 toite 
katalüütilise reformimise produktide 
destillatsioonil ning retsirkuleeritakse 
vesiniku konserveerimiseks. Koosneb 
peamiselt vesinikust. Võib sisaldada 
vähesel hulgal süsinikmonooksiidi, 
süsinikdioksiidi, lämmastikku ja 
süsivesinikke süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6.)

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilise 
reformingu seadmest; töötlemise 
heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib C6-C8 toite 
katalüütilise reformimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga vahemikus C1 kuni C5 ja 
vesinikust.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilise 
reformingu seadme ringlusgaas, 
vesinikurikas; töötlemise heitgaas

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Gaasid (nafta), C2-ringlusgaas;
töötlemise heitgaas

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike
segu, mis saadakse vesiniku 
ekstraheerimisel gaasivoost, mis 
koosneb peamiselt vesinikust koos 
väikese koguse lämmastiku, 
süsinikmonooksiidi, metaani, etaani 
ja eteeniga. Sisaldab valdavalt 
selliseid süsivesinikke nagu metaan, 
etaan ja eteen ning väikeses koguses 
vesinikku, lämmastikku ja 
süsinikmonooksiidi.)

Gaasid (nafta), kuiv, 
väävelvesinikurikas, 
gaasikontsentratsiooniseadme 
heitgaas; töötlemise heitgaas

(Kuivade gaaside segu, mis saadakse 
gaasikontsentratsiooniseadmest.
Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist 
ja süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

Gaasid (nafta), gaasikontsentraadi 
reabsorberi destillaat; töötlemise 
heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse gaasi 
kontsentreerimisreabsorberi 
kombineeritud gaasivoogude 
produktide destillatsioonil. Koosneb 
peamiselt vesinikust, 
süsinikmonooksiidist, 
süsinikdioksiidist, lämmastikust, 
vesiniksulfiidist ja süsivesinikest 
süsiniku aatomite arvuga vahemikus 
C1 kuni C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi 
heitgaas; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse vesinikurikkast voost 
vesiniku absorbeerimisel. Koosneb 
vesinikust, süsinikmonooksiidist, 
lämmastikust ja metaanist koos 
vähese hulga C2 süsivesinikega.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

Gaasid (nafta), vesinikurikas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
eraldatakse gaasina 
süsivesinikgaaside jahutamisel.
Koosneb peamiselt vesinikust koos 
vähese hulga süsinikmonooksiidi, 
lämmastiku, metaani ja C2
süsivesinikega.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

Gaasid (nafta), eraldatud 
hüdrogeenimisseadme ringlusõlist, 
vesiniku-lämmastikurikas; töötlemise 
heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse retsirkuleeritud 
hüdrogeenitud õlisegust. Koosneb 
peamiselt vesinikust ja lämmastikust 
koos vähese hulga 
süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi 
ja süsivesinikega, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt vahemikus 
C1 kuni C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

Gaasid (nafta), ringlusgaas, 
vesinikurikas; töötlemise heitgaas

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse retsirkuleeritud 
reaktorigaasidest. Sisaldab peamiselt 
vesinikku koos vähese hulga 
süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, 
lämmastiku, vesiniksulfiidi ja 
küllastatud alifaatsete süsivesinikega, 
mille süsiniku aatomite arv on 
vahemikus C1 kuni C5.)

Gaasid (nafta), reforminguseadme 
ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise 
heitgaas
(Reforminguseadmetest saadav 
keerulise koostisega segu. Koosneb 
peamiselt vesinikust koos vähese 
hulga süsinikmonooksiidi ja 
alifaatsete süsivesinikega, mille 
süsiniku aatomite arv on valdavalt 
vahemikus C1 kuni C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gaasid (nafta), 
hüdroreforminguseadme heitgaas;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdroreforminguprotsessil.
Koosneb peamiselt vesinikust, 
metaanist ja etaanist koos vähese 
hulga vesiniksulfiidi ja alifaatsete 
süsivesinikega, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt vahemikus 
C3 kuni C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

Gaasid (nafta), 
hüdroreforminguseadme heitgaas, 
vesiniku-metaanirikas; töötlemise 
heitgaas

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdroreforminguprotsessil.
Koosneb peamiselt vesinikust ja 
metaanist koos vähese hulga 
süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, 
lämmastiku ja küllastunud alifaatsete 
süsivesinikega, mille süsiniku 
aatomite arv on valdavalt vahemikus 
C2 kuni C5.)

Gaasid (nafta), 
hüdroreforminguseadme ringlusgaas, 
vesinikurikas; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdroreforminguprotsessil.
Koosneb peamiselt vesinikust koos 
vähese hulga süsinikmonooksiidi ja 
alifaatsete süsivesinikega, mille 
süsiniku aatomite arv on valdavalt 
vahemikus C1 kuni C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gaasid (nafta), termilise krakkimise 
produktide destillatsioonist;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse termilise krakkimise 
produktide destillatsioonil. Koosneb 
vesinikust, vesiniksulfiidist, 
süsinikmonooksiidist, 
süsinikdioksiidist ja süsivesinikest, 
mille süsiniku aatomite arv on 
valdavalt vahemikus C1 kuni C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Jääkgaas (nafta), katalüütilise 
krakkimise 
refraktsioneerimisabsorberist;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütilise 
krakkimise produktide 
refraktsioneerimisel. Koosneb 
vesinikust ja süsivesinikest süsiniku 
aatomite arvuga valdavalt vahemikus 
C1 kuni C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
separaatorist; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilisel 
reformimisel. Koosneb vesinikust ja 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
stabilisaatorist; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
stabiliseerimisel. Koosneb vesinikust 
ja süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

Jääkgaas (nafta), krakitud 
destillaatide hüdrogeenimisseadme
gaasiseparaatorist; töötlemise heitgaas

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse krakitud 
destillaatide hüdrogeenimisel 
katalüsaatori juuresolekul. Koosneb 
vesinikust ja küllastatud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C5.)

Jääkgaas (nafta), 
hüdrodesulfureeritud 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
separaatorist; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini 
hüdrodesulfuriseerimisel. Koosneb 
vesinikust ja küllastatud alifaatsetest 
süsivesinikest süsiniku aatomite 
arvuga valdavalt vahemikus C1 kuni 
C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt 
reformitud otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini stabilisaatori 
tipugaasid; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini katalüütilisel 
reformimisel ning kogu väljavoolava 
vedeliku fraktsioneerimisel. Koosneb 
vesinikust, metaanist, etaanist ja 
propaanist.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Gaasid (nafta), reforminguseadme 
kõrgsurveaurusti heitgaas; töötlemise 
heitgaas

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
reformimisreaktori heitvedeliku 
kõrgrõhul aurustamisel. Koosneb 
peamiselt vesinikust koos vähese 
hulga metaani, etaani ja propaaniga.)

Gaasid (nafta), reforminguseadme 
madalsurve aurusti heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
reformimisreaktori heitvedeliku 
madalrõhul aurustamisel. Koosneb 
peamiselt vesinikust koos vähese 
hulga metaani, etaani ja propaaniga.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K

Gaasid (nafta), nafta destillatsiooni 
heitgaas; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
eraldatakse destillatsioonil 
gaasivoost, mis sisaldab vesinikku, 
süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi 
ja süsivesinikke C1 kuni C6) või 
saadakse etaani ja propaani 
krakkimisel. Koosneb süsivesinikest, 
valdavalt C1 kuni C2, vesinikust, 
lämmastikust ja 
süsinikmonooksiidist.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

Gaasid (nafta), benseeniseadme 
hüdrogenisaatori 
pentaanieraldamisseadme tipugaasid;
töötlemise heitgaas

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
benseeniseadme toite 
hüdrogeenimisel katalüsaatori 
juuresolekul järgneva 
pentaanieraldamisega. Koosneb 
peamiselt vesinikust, etaanist ja 
propaanist koos vähese hulga 
lämmastiku, süsinikmonooksiidi, 
süsinikdioksiidi ja süsivesinikega, 
valdavalt C1 kuni C6. Võib sisaldada 
benseenijälgi.)

Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi 
heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise 
krakkimise produktide destillatsiooni 
tipugaas; töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse vedelfaasilise katalüütilise 
krakkimisprotsessi tipuproduktide 
fraktsioneerimisel. Koosneb 
vesinikust, lämmastikust ja 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Naftaproduktid, töötlemisgaasid;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
koosneb peamiselt vesinikust koos 
vähese hulga metaani, etaani ja 
propaaniga.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Gaasid (nafta), 
hüdrokrakkimisseadme 
madalrõhuseparaatori heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdrokrakkimisreaktori 
väljavoolu vedelik-aur separatsioonil.
Koosneb peamiselt vesinikust ja 
küllastunud süsivesinikest, valdavalt 
C1 kuni C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

Gaasid (nafta), töötlemisest;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse mitmesugustest 
naftatöötlemisoperatsioonidest.
Koosneb vesinikust ja süsivesinikest 
valdavalt C1 kuni C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

Gaasid (nafta), bensiini 
reforminguseadme separaatori 
heitgaas; töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse nafteenide keemilisel 
töötlemisel aromaatseteks ühenditeks.
Koosneb vesinikust ja küllastunud 
alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt 
C2 kuni C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt 
hüdrogeenitud väävlirikka 
petrooleumi pentaanieemaldamise 
seadme heitgaas; töötlemise heitgaas

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdrogeenitud petrooleumi 
depentaniseerival stabilisatsioonil.
Koosneb peamiselt vesinikust, 
metaanist, etaanist ja propaanist koos 
vähese hulga lämmastiku, 
vesiniksulfiidi, süsinikmonooksiidi ja 
süsivesinikega, valdavalt C4 kuni C5.)

Gaasid (nafta), väävlirikka 
petrooleumi katalüütilise 
hüdrogeenimisseadme aurusti 
heitgaas; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse seadme aurustist väävlirikka 
petrooleumi hüdrogeenimisel 
katalüsaatori juuresolekul. Koosneb 
peamiselt vesinikust ja metaanist koos 
vähese hulga lämmastiku, 
süsinikmonooksiidi ja süsivesinikega, 
valdavalt C2 kuni C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

Gaasid (nafta), heitgaas, eraldatud 
stabiliseerimisseadme desulfuraatori 
vedelproduktidest; töötlemise 
heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
eraldatakse unifitseeriva 
desulfureerimisprotsessi 
vedelproduktist. Koosneb 
vesiniksulfiidist, metaanist, etaanist ja 
propaanist.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Gaasid (nafta), vedelfaasilise 
katalüütilise krakkimise produktide 
destillatsiooni jääkgaas; töötlemise 
heitgaas

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
vedelfaasilise katalüütilise krakkimise 
tipuprodukti fraktsioonimisel.
Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, 
lämmastikust ja süsivesinikest, 
valdavalt C1 kuni C5.)

Gaasid (nafta), vedelfaasilise 
katalüütilise krakkimise 
sekundaarabsorberi skraberi heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
vedelfaasilise katalüütilise krakkimise 
tipugaasi absorbeerimisel. Koosneb 
vesinikust, lämmastikust, metaanist, 
etaanist ja propaanist.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Gaasid (nafta), raske destillaadi 
hüdrodesulfureerimise heitgaas;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
eraldatakse raske destillaadi 
hüdrodesulfureerimise 
vedelproduktist. Koosneb vesinikust, 
vesiniksulfiidist ja küllastunud 
alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt 
C1 kuni C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Gaasid (nafta), bensiini 
reforminguseadme 
stabilisatsiooniseadme heitgaas, 
tipufraktsioonide rektifikatsioon;
töötlemise heitgaas

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse bensiini reforminguseadme 
plaatinareaktorite kergete 
tipufraktsioonide fraktsioonimisel.
Koosneb vesinikust, metaanist, 
etaanist ja propaanist.)

Gaasid (nafta), toornafta 
atmosfääridestillatsiooni heitgaas;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse toornafta destilleerimisel 
esimesest tornist. Koosneb 
lämmastikust ja küllastunud 
alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt 
C1 kuni C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gaasid (nafta), toornafta 
fraktsioonimisel saadud gaas;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse kergkrakitud toornafta 
fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust 
ja süsivesinikest valdavalt C1 kuni 
C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

Gaasid (nafta), destillaatide 
unifitseerimisseadmete heitgaas;
töötlemise heitgaas

(Vesiniku ja metaani segu, mis 
saadakse unifitseerimisseadme 
produktide fraktsioonimisel.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K

Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini 
katalüütilise desulfureerimisseadme 
separaatori heitgaas; töötlemise 
heitgaas

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse tööstusbensiini 
hüdrodesulfureerimisest. Koosneb 
vesinikust, metaanist, etaanist ja 
propaanist.)

Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini 
hüdrodesulfureerimisseadmest;
töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse otsedestillatsiooni 
tööstusbensiini 
hüdrodesulfurisatsioonist. Koosneb 
vesinikust ja süsivesinikest valdavalt 
C1 kuni C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

Gaasid (nafta), käsnabsorberi 
heitgaas, vedelfaasilise 
krakkimisseadme gaasiõli 
desulfureerimis- ja 
destillatsiooniseadmete heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse vedelfaasilise katalüütilise 
krakkimisseadme ja gaasiõli 
desulfurisaatori produktide 
fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust 
ja süsivesinikest valdavalt C1
kuni C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Gaasid (nafta), toornafta 
destillatsioon ja katalüütiline 
krakkimine; töötlemise heitgaas

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
toornafta destillatsioonil ja 
katalüütilise krakkimise protsessis.
Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, 
lämmastikust, süsinikmonooksiidist 
ning parafiinsetest ja olefiinsetest 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C6.)

Gaasid (nafta), gaasiõli 
dietanoolamiini skraberi heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis tekib 
gaasiõlide desulfureerimisel 
dietanoolamiiniga. Koosneb 
peamiselt vesiniksulfiidist, vesinikust 
ja alifaatsetest süsivesinikest, 
valdavalt C1 kuni C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

Gaasid (nafta), gaasiõli 
hüdrodesulfureerimise seadme 
jääkvedelik; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse hüdrogeenimisreaktsiooni 
jääkvedelikust vedelfaasi 
separeerimisel. Koosneb peamiselt 
vesinikust, vesiniksulfiidist ja 
alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt 
C1 kuni C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

Gaasid (nafta), gaasiõli 
hüdrodesulfureerimise seadme 
läbipuhumise gaas; töötlemise 
heitgaas

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega gaasisegu, mis 
saadakse reformerist ja 
hüdrogeenimisreaktori 
läbipuhumisgaasidest. Koosneb 
peamiselt vesinikust ja alifaatsetest 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme 
aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega gaasisegu, mis 
saadakse hüdrogeenimisreaktsiooni 
jääkvedelike aurustamisel. Koosneb 
peamiselt vesinikust ja alifaatsetest 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K

Gaasid (nafta), tööstusbensiini 
aurufaasilise kõrgrõhu krakkimise 
jääkgaas; töötlemise heitgaas

(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse tööstusbensiini 
aurkrakkimisproduktide 
mittekondenseeruvate osade ning 
edasiste produktide valmistamisel 
saadavate jääkgaaside seguna.
Koosneb peamiselt vesinikust ning 
parafiinsetest ja olefiinsetest 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C5, 
millesse võib olla segatud ka 
looduslikku gaasi.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Gaasid (nafta), naftadestillaatide 
jääkide termilise viskoossuse 
alandamise seadme heitgaas;
töötlemise heitgaas
(Keerulise koostisega segu, mis 
saadakse jääkide viskoossuse 
alandamisel ahjus. Koosneb peamiselt 
vesiniksulfiidist ning parafiinsetest ja 
olefiinsetest süsivesinikest, valdavalt 
C1 kuni C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Parafiinõli (nafta), happega 
rafineeritud; parafiinõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse parafiinõli 
töötlemisel väävelhappega. Koosneb 
peamiselt hargnenud ahelaga 
süsivesinikest, valdavalt C20 kuni 
C50.)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

Parafiinõli (nafta), pleekmullaga 
töödeldud; parafiinõli

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse parafiinõli 
töötlemisel loodusliku või 
modifitseeritud saviga kas kontakt-
või perkolatsioonprotsessil 
eemaldamaks polaarsete ühendite 
jääke ning muid lisandeid. Koosneb 
peamiselt hargnenud ahelaga 
süsivesinikest, valdavalt C20
kuni C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Gaasid (nafta), C3-4; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib toornafta 
krakkimisproduktide destillatsioonil.
Koosneb süsivesinikest C3 kuni C4, 
valdavalt propaanist ja propeenist, 
keemistemperatuuriga umbes –51°C 
kuni –1°C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
krakitud destillaatide ja 
tööstusbensiini 
destillatsiooniseadmest; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, katalüütiliselt krakitud 
destillaatide produktide ja 
katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini 
destillatsioonist. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
polümeriseeritud tööstusbensiini 
destillatsiooni 
stabilisatsiooniseadmest; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, katalüütiliselt polümeriseeritud 
tööstusbensiini destillatsiooni 
stabilisatsiooniseadmest. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, valdavalt C1
kuni C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K



7524/8/06 REV 8 ar 160
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
destillatsiooni 
stabilisatsioonikolonnist, 
vesiniksulfiidivaba; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
reformitud tööstusbensiini 
destillatsiooni 
stabilisatsioonikolonnist ning millest 
on amiintöötlusega eraldatud 
vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

Jääkgaas (nafta), krakkdestillaatide 
hüdrogeenimisseadmest; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse termiliselt 
krakitud destillaatide hüdrogeenimisel 
katalüsaatori juuresolekul. Koosneb 
peamiselt küllastunud süsivesinikest, 
valdavalt C1 kuni C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Jääkgaas (nafta), 
otsedestillatsiooniproduktide 
hüdrodesulfureerimise seadmest, 
vesiniksulfiidivaba; naftagaas

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse 
otsedestillatsiooniproduktide 
katalüütilise hüdrodesulfureerimise 
seadmest ning millest on 
amiinmenetlusel eraldatud 
vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise
krakkimise seadmest; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse gaasiõli 
katalüütilise krakkimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Jääkgaas (nafta), 
gaasikogumistehasest; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, saadakse mitmesuguste 
süsivesinikvoogude töötlemisel 
eraldunud süsivesinike 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Jääkgaas (nafta), 
gaasikogumistehasest ja 
etaaneemaldamise seadmetest;
naftagaas

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, saadakse mitmesuguste 
süsivesinikvoogude töötlemisel 
eraldunud süsivesinike 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

Jääkgaas (nafta), 
hüdrodesulfureeritud destillaadi ja 
hüdrodesulfureeritud tööstusbensiini 
destillatsiooni kolonnist, happevaba;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse 
hüdrodesulfureeritud tööstusbensiini 
ja destilleeritud süsivesinikvoogude 
fraktsioneerimisel ning mida on 
töödeldud happeliste lisandite 
eemaldamiseks. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Jääkgaas (nafta), 
hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli 
stabilisatsiooniseadmest; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli 
stabilisatsiooniseadmest ning millest 
on amiinmenetlusel eraldatud 
vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Jääkgaas (nafta), kerge 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
stabiliseerimisseadmest, 
vesiniksulfiidivaba; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse kerge 
otsedestillatsiooni tööstusbensiini 
stabiliseerimisseadmest ning millest 
on amiinmenetlusel eraldatud 
vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

Jääkgaas (nafta), alküleerimisseadme 
propaan-propeentoite 
etaanieemaldamisseadmest; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse propaani ja 
propüleeni reaktsiooniproduktide 
destillatsioonist. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli 
hüdrodesulfureerimisseadmest, 
vesiniksulfiidivaba; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse vaakumgaasiõli 
katalüütilise hüdrodesulfureerimise 
seadmest ning millest on 
amiinmenetlusel eraldatud 
vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gaasid (nafta), katalüütiliste 
krakkproduktide destillatsiooni 
tipugaas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib katalüütiliste 
krakkproduktide destillatsioonil.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C3
kuni C5, ning on 
keemistemperatuuriga umbes –48°C 
kuni 32°C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alkaanid, C1-2; naftagaas 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkaanid, C2-3; naftagaas 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alkaanid, C3-4; naftagaas 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkaanid, C4-5; naftagaas 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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Küttegaasid; naftagaas

(Kergete gaaside segu. Koosneb 
peamiselt vesinikust ja/või 
madalmolekulaarsetest 
süsivesinikest.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Küttegaasid, naftasaaduste töötlemise 
heitgaasid; naftagaas

(Kergete gaaside segu, mis tekib 
toornafta destillatsioonil ja 
tööstusbensiini katalüütilisel 
reformimisel. Koosneb vesinikust ja 
süsivesinikest, valdavalt C1 kuni C4,
ning on keemistemperatuuriga umbes 
–217°C kuni –12°C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Süsivesinikud, C3-4; naftagaas 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Süsivesinikud, C4-5; naftagaas 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Süsivesinikud, C2-4, C3-rikas;
naftagaas

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Naftagaasid, veeldatud; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib toornafta 
destillatsioonil. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C3 kuni C7,
ning on keemistemperatuuriga umbes 
–40°C kuni 80°C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Naftagaasid, veeldatud, 
demerkaptaanitud; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse veeldatud 
naftagaasisegu allutamisel 
demerkaptaniseerimisprotsessile 
merkaptaanide konverteerimiseks või 
happeliste lisandite eemaldamiseks.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C3
kuni C7, ning on 
keemistemperatuuriga umbes –40°C 
kuni 80°C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Gaasid (nafta), C3-4, isobutaanirikas;
naftagaas

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse küllastunud ja 
küllastumata süsivesinike, tavaliselt 
C3 kuni C6, valdavalt butaan ja 
isobutaan, destillatsioonist. Koosneb 
küllastunud ja küllastumata 
süsivesinikest C3 kuni C4, valdavalt 
isobutaanist.)

Destillaadid (nafta), C3-6, 
piperüleenirikas; naftagaas
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse küllastunud ja 
küllastumata alifaatsete süsivesinike, 
tavaliselt C3 kuni C6, destillatsioonist.
Koosneb küllastunud ja küllastumata 
süsivesinikest C3 kuni C6, valdavalt 
piperüleenidest.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gaasid (nafta), butaani 
fraktsioneeriva destillatsiooni 
produkt; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse butaanifraktsiooni 
destillatsioonil. Koosneb alifaatsetest 
süsivesinikest, valdavalt C3 kuni C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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Gaasid (nafta), C2-3; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis tekib katalüütilise 
fraktsioonimise produktide 
destillatsioonil. Koosneb valdavalt 
etaanist, eteenist, propaanist ja 
propeenist.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud 
gaasiõli propaanieemaldamisseadme 
heitgaas, C4-rikas happevaba;
naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud gaasiõli süsivesinikvoo 
fraktsioonimisel ning on töödeldud 
vesiniksulfiidi jt happeliste ühendite 
eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest 
C3 kuni C5, valdavalt C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud 
tööstusbensiini 
butaanieemaldamisseadme gaas, C3-5-
rikas; naftagaas

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
krakitud tööstusbensiini 
stabiliseerimisel. Koosneb 
alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt 
C3 kuni C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Jääkgaas (nafta), isomeeritud 
tööstusbensiini fraktsiooniva 
stabilisatsiooni seadmest; naftagaas

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse isomeeritud 
tööstusbensiini fraktsiooniva 
stabilisatsiooni seadmest. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, valdavalt C1
kuni C4.)

Parafiinõli (nafta), aktiivsöega 
töödeldud; parafiinõli
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse parafiinõli 
töötlemisel aktiivsöega mitmesuguste 
lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb 
peamiselt küllastunud hargnemata 
ahelaga süsivesinikest, valdavalt üle 
C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Destillaadid (nafta), 
demerkaptaanitud keskmine 
fraktsioon; gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftadestillaadi 
demerkaptaanimisprotsessil 
merkaptaanide konverteerimiseks või 
happeliste lisandite eraldamiseks.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C9
kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 150°C 
kuni 345°C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gaasiõlid (nafta), solvent-
rafineeritud; gaasiõli – määratlemata

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina 
solventekstraktsioonprotsessist.
Koosneb valdavalt alifaatsetest 
süsivesinikest, valdavalt C11 kuni C25,
ning on keemistemperatuuriga umbes 
205°C kuni 400°C.)

Destillaadid (nafta), solvent-
rafineeritud keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina 
solventekstraktsioonprotsessist.
Koosneb valdavalt alifaatsetest 
süsivesinikest, valdavalt C9 kuni C20,
ning on keemistemperatuuriga umbes 
150°C kuni 345°C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gaasiõlid (nafta), happega 
rafineeritud; gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina 
väävelhappega töötlemise protsessist.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C13
kuni C25, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 230°C 
kuni 400°C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N



7524/8/06 REV 8 ar 171
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina 
väävelhappega töötlemise protsessist.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C11
kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 205°C 
kuni 345°C.)

Destillaadid (nafta), happega 
töödeldud kerge fraktsioon; gaasiõli –
määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina 
väävelhappega töötlemise protsessist.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C9
kuni C16, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 150°C 
kuni 290°C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gaasiõlid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud; gaasiõli –
määratlemata

(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessis.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C13
kuni C25, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 230°C 
kuni 400°C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Destillaadid (nafta), keemiliselt 
neutraliseeritud, keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(Keeruline süsivesinike segu, mis 
saadakse happeliste materjalide 
kõrvaldamise töötlusprotsessis.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C11
kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 205°C 
kuni 345°C.)

Destillaadid (nafta), pleekmullaga 
töödeldud keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftafraktsiooni 
töötlemisel loodusliku või 
modifitseeritud saviga tavaliselt 
perkolatsioonprotsessil, eemaldamaks 
polaarsete ühendite jälgi ning 
lisandeid. Koosneb süsivesinikest, 
valdavalt C9 kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 150°C 
kuni 345°C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Destillaadid (nafta), katalüütiliselt 
hüdrogeenitud, keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse vesinikuga 
töötlemisel katalüsaatori juuresolekul.
Koosneb süsivesinikest, valdavalt C11
kuni C25, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 205°C 
kuni 400°C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Gaasiõlid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud; gaasiõli –
määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse lähtenafta 
hüdrogeenimisel orgaanilise väävli 
konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, 
mis kõrvaldatakse. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, valdavalt 
C13 kuni C25, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 230°C 
kuni 400°C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destillaadid (nafta), 
hüdrodesulfureeritud keskmine 
fraktsioon; gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse lähtenafta 
hüdrogeenimisel orgaanilise väävli 
konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, 
mis kõrvaldatakse. Koosneb 
süsivesinikest, valdavalt C11 kuni C25,
ning on keemistemperatuuriga umbes 
205°C kuni 400°C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destillaadid (nafta), katalüütilise 
reformingu seadme 
destillatsioonikolonni jääk, kõrgelt 
keev; gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, pärineb katalüütilise reformingu 
seadmest saadud jäägi 
destillatsioonist. Keemistemperatuur 
on umbes 343°C kuni 399°C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N



7524/8/06 REV 8 ar 174
XVII LISA DG C I ET

Ained Indeksinumber EÜ number CAS number Märku-
sed

Destillaadid (nafta), katalüütilise 
reformingu seadme 
destillatsioonikolonni jääk, 
keskmiselt keev; gaasiõli –
määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, pärineb katalüütilise reformingu 
seadmest saadud jäägi 
destillatsioonist. Keemistemperatuur 
on umbes 288°C kuni 371°C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Destillaadid (nafta), katalüütilise 
reformingu seadme 
destillatsioonikolonni jääk, madalalt 
keev; gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, pärineb katalüütilise reformingu 
seadmest saadud jäägi 
destillatsioonist. Keeb alla umbes 
288°C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Destillaadid (nafta), tugevalt 
rafineeritud keskmine fraktsioon;
gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftafrakstsiooni 
allutamisega mõnedele järgmistest 
operatsioonidest: filtreerimine, 
tsentrifuugimine, atmosfäärne 
destillatsioon, vaakumdestillatsioon, 
hapestamine, neutralisatsioon ja 
pleekmullatöötlus. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C10 kuni 
C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Destillaadid (nafta), katalüütilise 
reformingu seade, rasked aromaatsed 
kontsentraadid; gaasiõli –
määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse katalüütiliselt 
reformitud naftafraktsiooni 
destillatsioonil. Koosneb peamiselt 
aromaatsetest süsivesinikest, 
valdavalt C10 kuni C16, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 200°C 
kuni 300°C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gaasiõlid (nafta), parafiinsed; gaasiõli 
– määratlemata
(Destillaat, mis saadakse parafiinide 
karmi katalüütilise hüdrogeenimise 
jääkvedelikest saadud keerulise 
koostisega süsivesinike segu 
redestillatsioonil. Keemistemperatuur 
on umbes 190°C kuni 330°C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Tööstusbensiin (nafta), solvent-
rafineeritud, hüdrodesulfureeritud, 
raske; gaasiõli – määratlemata

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Süsivesinikud, C16-20, hüdrogeenitud 
keskmine destillaat, kerged 
fraktsioonid; gaasiõli – määratlemata

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse esimeste 
jooksudena keskmise destillaadi 
hüdrogeenimise jääkvedelike 
vaakumdestillatsioonil. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, valdavalt 
C16 kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 290°C 
kuni 350°C. Saadakse valmisõli 
viskoossusega 2 10-6 m².s-1 100°C 
juures.)

Süsivesinikud, C12-20, hüdrogeenitud 
parafiinsed, kerged fraktsioonid;
gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse esimeste 
jooksudena raskete parafiinide 
katalüütilise hüdrogeenimise 
jääkvedelike vaakumdestillatsioonil.
Koosneb peamiselt süsivesinikest, 
valdavalt C12 kuni C20, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 230°C 
kuni 350°C. Saadakse valmisõli 
viskoossusega 2 10-6 m².s-1 100°C 
juures.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Süsivesinikud, C11-17, 
solventekstraheeritud, kerged 
nafteensed; gaasiõli – määratlemata

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse aromaatsete 
ühendite ekstraheerimisel kergest 
nafteensest destillaadist 
viskoossusega 2.2 10-6 m².s-1 40°C 
juures. Koosneb peamiselt 
süsivesinikest, valdavalt C11 kuni C17,
ning on keemistemperatuuriga umbes
200°C kuni 300°C.)

Gaasiõlid (nafta), hüdrogeenitud;
gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse parafiinide 
katalüütilise hüdrogeenimise 
jääkvedelike redestillatsioonil.
Koosneb peamiselt süsivesinikest, 
valdavalt C17 kuni C27, ning on 
keemistemperatuuriga umbes 330°C 
kuni 340°C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Destillaadid (nafta), aktiivsöega 
töödeldud kerged parafiinsed; gaasiõli 
– määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse nafta 
õlifraktsiooni töötlemisel aktiivsöega 
polaarsete ühendite jälgede ja 
lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb 
peamiselt süsivesinikest, valdavalt 
C12 kuni C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Destillaadid (nafta), keskmised 
parafiinsed, aktiivsöega töödeldud;
gaasiõli – määratlemata

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse nafta töötlemisel 
aktiivsöega polaarsete ühendite 
jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks.
Koosneb peamiselt süsivesinikest, 
valdavalt C16 kuni C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Destillaadid (nafta), keskmised 
parafiinsed, saviga töödeldud;
gaasiõli – määratlemata
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse nafta töötlemisel 
pleekmullaga polaarsete ühendite 
jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks.
Koosneb peamiselt süsivesinikest, 
valdavalt C16 kuni C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkaanid, C12-26 hargnenud ja 
hargnemata ahelaga;

649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Solidoolid; määre
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, valdavalt C12 kuni C50. Võib 
sisaldada leelis- ning 
leelismuldmetallide orgaanilisi sooli 
ja/või alumiiniumiühendeid.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Toorparafiin (nafta); toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftafraktsioonist 
solvent-kristallisatsioonil (solvent-
vahatustamine) või 
destillatsioonifraktsioonina väga 
parafiinsest toormest. Koosneb 
peamiselt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Toorparafiin (nafta), happega 
rafineeritud; toorparafiin
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse rafinaadina nafta 
toorparafiinfraktsiooni töötlemisel 
väävelhappega. Koosneb peamiselt 
küllastunud hargnemata ja hargnenud 
ahelaga süsivesinikest, valdavalt üle 
C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Toorparafiin (nafta), pleekmullaga 
töödeldud; toorparafiin
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse nafta 
toorparafiinfraktsiooni töötlemisel 
loodusliku või modifitseeritud saviga 
kas kontakt- või 
perkolatsioonprotsessil. Koosneb 
peamiselt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Toorparafiin (nafta), hüdrogeenitud;
toorparafiin
(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse toorparafiini 
hüdrogeenimisel katalüsaatori 
juuresolekul. Koosneb peamiselt 
küllastunud hargnemata ja hargnenud 
ahelaga süsivesinikest, valdavalt üle 
C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Toorparafiin (nafta), madalal 
temperatuuril sulav; toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse naftafraktsioonist 
solvent-deparafiinimisel. See koosneb 
valdavalt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Toorparafiin (nafta), madalal
temperatuuril sulav, hüdrogeenitud;
toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse madalal 
temperatuuril sulava toorparafiini 
hüdrogeenimisel katalüsaatori 
juuresolekul. See koosneb valdavalt 
küllastunud hargnemata ja hargnenud 
ahelaga süsivesinikest, valdavalt üle 
C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Toorparafiin (nafta), madalal 
temperatuuril sulav, aktiivsöega 
töödeldud; toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse madalal 
temperatuuril sulava toorparafiini 
töötlemisel aktiivsöega polaarsete 
ühendite jälgede ja lisandite 
kõrvaldamiseks. See koosneb 
valdavalt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C12)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Toorparafiin (nafta), madalal 
temperatuuril sulav, saviga töödeldud;
toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse madalal 
temperatuuril sulava toorparafiini 
töötlemisel bentoniidiga polaarsete 
ühendite jälgede ja lisandite 
kõrvaldamiseks. See koosneb 
valdavalt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Toorparafiin (nafta), madalal 
temperatuuril sulav, ränihappega 
töödeldud; toorparafiin

(Keerulise koostisega süsivesinike 
segu, mis saadakse madalal 
temperatuuril sulava toorparafiini 
töötlemisel ränihappega polaarsete 
ühendite jälgede ja lisandite 
kõrvaldamiseks. See koosneb 
valdavalt küllastunud hargnemata ja 
hargnenud ahelaga süsivesinikest, 
valdavalt üle C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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