
  

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Istuntoasiakirja 

C6-0267/2006 
2003/0256(COD) 

FI 
06/09/2006 

 

YHTEINEN KANTA 
Neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä 
ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja 
komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 
 
 
 
 
 
 
 
   Asiak  07524/8/2006 
   10411/2006 Lausumat 
   COM(2006)0375 

FI FI 





7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 44
LIITE XVII DG C I FI

Terva, ruskohiili, 
matalalämpötilainen
(Terva, saatu ruskohiilen 
matalalämpötilaisesta hiiletyksestä 
ja matalalämpötilaisesta 
kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa 
alifaattisista, nafteenisista ja 
syklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä ja syklisistä 
fenoleista.)

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

Tisleet (maaöljy), kevyet 
parafiiniset; Jalostamaton tai vähän 
jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjötislaamalla jäännöstä 
raakaöljyn atmosfäärisestä 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
välillä C15:stä C30:een ja tuottaa 
valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 
alle 19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa. 
Sisältää melko suuren osan 
tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, 
joita on normaalisti tässä raakaöljyn 
tislausalueessa.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Tisleet (maaöljy), raskaat 
parafiiniset; Jalostamaton tai vähän 
jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjötislaamalla jäännöstä
raakaöljyn atmosfäärisestä 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
välillä C20:stä C50:een ja tuottaa 
valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 
vähintään 19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa. 
Sisältää melko suuren osan 
tyydyttyneitä alifaattisia 
hiilivetyjä.)

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

Tisleet (maaöljy), kevyet 
nafteeniset; Jalostamaton tai vähän 
jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjötislaamalla jäännöstä 
raakaöljyn atmosfäärisestä 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
välillä C15:stä C30:een ja tuottaa 
valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 
alle 19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa. 
Sisältää suhteellisen harvoja 
normaaleja parafiineja.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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Tisleet (maaöljy), raskaat 
nafteeniset; Jalostamaton tai vähän 
jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjötislaamalla jäännöstä 
raakaöljyn atmosfäärisestä 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
välillä C20:stä C50:een ja tuottaa 
valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 
vähintään 19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa. 
Sisältää suhteellisen harvoja 
normaaleja parafiineja.)

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

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai 
vähän jalostettu perusöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä 
C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on 
vähintään 19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa. 
Sisältää suhteellisen harvoja 
normaaleja parafiineja.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai 
vähän jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä 
C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on alle 
19 10-6 m2.s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

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

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
raskaat parafiiniset; Jalostamaton 
tai vähän jalostettu perusöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m2.s-1 40 °C:ssa .

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai 
vähän jalostettu perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m2.s-1

40 °C:ssa.)

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

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloidut raskaat parafiiniset; 
Jalostamaton tai vähän jalostettu 
perusöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista 
happamien materiaalien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m2.s-1 40 °C:ssa . Sisältää melko 
suuren osan alifaattisia hiilivetyjä.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Tisleet (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloidut kevyet parafiiniset; 
Jalostamaton tai vähän jalostettu 
perusöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista 
happamien ainesosien 
poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m2.s-1

40 °C:ssa.)

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

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloidut raskaat nafteeniset; 
Jalostamaton tai vähän jalostettu 
perusöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista 
happamien ainesosien 
poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m2.s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 50
LIITE XVII DG C I FI

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloidut kevyet nafteeniset; 
Jalostamaton tai vähän jalostettu 
perusöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista 
happamien ainesosien 
poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m2.s-1

40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

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

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

Asbesti 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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LIITE XVII DG C I FI

Lisäys 2

Kohta 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 2

Aine Indeksinumero EY-numero CAS-
numero

Huomau-
tuksia

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

Berylliumyhdisteet, paitsi 
alumiiniberylliumsilikaatit

004-002-00-2

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

Sulfallaatti (ISO); dietyyli-2-
klooriallyyliditiokarbamaatti

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

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

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

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

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

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

Hydratsiinin suolat 007-014-00-6

Hydratsobentseeni; 1,2-
difenyylihydratsiini

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

Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-
hydroksibentseenisulfonaatti)

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

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

Dimetyylisulfaatti 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
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Dietyylisulfaatti 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

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

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

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

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

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

Natriumdikromaatti, dihydraatti 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromyylidikloridi; kromioksikloridi 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

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

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

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

Kromi(III)kromaatti 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Kromi (VI)-yhdisteet paitsi 
bariumkromaatti sekä muualla 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I 
mainitut yhdisteet

024-017-00-8 — —

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

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

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

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

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

Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
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LIITE XVII DG C I FI

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

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

Bentso[a]pyreeni; 
bentso[d,e,f]kryseeni

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Bentso[a]antraseeni 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Bentso(b)fluoranteeni; 
bentso(e)asefenantryleeni

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

Bentso(j)fluoranteeni 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Bentso(k)fluoranteeni 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibents(a,h)antraseeni 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

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

Bentso[e]pyreeni 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-Dibromietaani; etyleenidibromidi 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-Dikloorietaani; etyleenidikloridi 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-Dibromi-3-klooripropaani 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

Trikloorietyleeni; Trikloorieteeni 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-Klooritolueeni; Bentsyylikloridi 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-Triklooritolueeni; 
bentsotrikloridi

602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-Dikloori-2-propanoli 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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Heksaklooribentseeni 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-Diklooribut-2-eeni 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-Dibromipropan-1-oli; 2,3-
Dibromi-1-propanoli

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

Etyleenioksidi; oksiraani 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

2,3-Epoksi-1-klooripropaani; 
epikloorihydriini

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

Propyleenioksidi; 1,2-
Epoksipropaani; Metyylioksiraani

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

2,2-Bioksiraani; 1,2:3,4-
diepoksibutaani

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

2,3-Epoksipropan-1-oli; glysidoli 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Fenyyliglysidyylieetteri; 2,3-
Epoksipropyylifenyylieetteri; 1,2-
Epoksi-3-fenoksipropaani

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

Styreenioksidi; 
(epoksietyyli)bentseeni; 
fenyylioksiraani

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

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

R-2,3-Epoksi-1-propanoli 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

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

4-Amino-3-fluorifenoli 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-Allyyli-1,3-bentsodioksoli; safroli 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-Propanolidi; 1,3-propiolaktoni 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretaani (INN); Etyylikarbamaatti 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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Metyyliakryyliamidimetoksiasetaatti, 
joka sisältää ≥ 0,1 % akryyliamidia

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

Metyyliakryyliamidiglykolaatti, joka 
sisältää ≥ 0,1 % akryyliamidia

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

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

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

2,4-Dinitrotolueeni [1]; 
dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, 
tekninen laatu

609-007-00-9 204-450-0 
[1]
246-836-1 
[2]

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

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

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

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

Nitrofeeni (ISO); 2,4-Dikloorifenyyli-
4-nitrofenyylieetteri

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

4-Nitroanisoli 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

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

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

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

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

Hydratsiini-tri-nitrometaani 609-053-00-X 414-850-9 —

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

Atsobentseeni 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Metyyliatsoksimetyyliasetaatti 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

Dinatrium {5-[(4'-((2,6-hydroksi-3-
((2-hydroksi-5-
sulfofenyyli)atso)fenyyli)atso)(1,1'-
bifenyyli)-4-yl)atso]salikylaatti(4-
)}kupraatti(2-); CI Direct Brown 95

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

4-o-Tolyyliatso-o-toluidiini; 4-amino-
2',3-dimetyyliatsobentseeni; fast-
garnet-GBC-base; AAT; o-amino-
atsotolueeni

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

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

Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 
4,4'-diaryyliatsobifenyyli väriaineet, 
paitsi muualla direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I mainitut

611-024-00-1 — —

Dinatrium
4-amino 3-[[4'-[(2,4-
diaminofenyyli)atso][1,1'-bifenyyli]-
4-yyli]-atso]-5-hydroksi-6-
(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-
disulfonaatti; C.l. Direct Black 38

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

Tetranatrium
3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-
diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-
hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; 
C.l. Direct Blue 6

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

Dinatrium
3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-
diyylibis(atso)]bis[4-aminonaftaleeni-
1-sulfonaatti); C.l. Direct Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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o-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 
4,4'-diaryyliatso-3,3'-
dimetoksibifenyyliväriaineet paitsi 
muualla direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I mainitut

611-029-00-9 — —

o-Tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4'-
diaryyliatso-3,3'-
dimetyylibifenyyliväriaineet paitsi 
muualla direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I mainitut

611-030-00-4 — —

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

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

6-Hydroksi-1-(3-
isopropoksipropyyli)-4-metyyli-2-
okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyyli-atso]-
1,2-dihydro-3-pyridiinikarbonitriili

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

(6-(4-Hydroksi-3-(2-
metoksifenyyliatso)-2-sulfonaatto-7-
naftyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-
diyyli)bis[(amino-1-metyyli-
etyyli)ammonium]formaatti

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

Trinatrium[4'-(8-asetyyliamino-3,6-
disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4''-(6-
bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-
naftyyliatso)bifenyyli-1,3',3'',1'''-
tetraolaatto-O, O', O'', O''' ]kupari(II)

611-063-00-4 413-590-3 —
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Fenyylihydratsiini [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 
[1]

Fenyylihydratsiniumkloridi [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Fenyylihydratsiniumhydrokloridi [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Fenyylihydratsinium sulfaatti (2:1) 
[4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-Metoksianiliini; o-anisidiini 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3'-Dimetoksibentsidiini; o-
dianisidiini

612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

3,3'-Dimetoksibentsidiinin suolat; o-
dianisidiinin suolat

612-037-00-5

3,3'-Dimetyylibentsidiini; o-tolidiini 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4'-Diaminodifenyylimetaani; 4,4'-
metyleenidianiliini

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

3,3'-Diklooribentsidiini; 3,3'-
diklooribifenyyli-4,4'-
bifenyleenidiamiini

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

3,3'-Diklooribentsidiinin suolat; 3,3'-
dikloori-4,4'-bifenyleenidiamiinin 
suolat

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-nitrosodimetyyliamiini; 
dimetyylinitrosamiini

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

2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliini;
4,4'-Metyleenibis(2-kloorianiliini)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliinin 
suolat; 4,4'-metyleenibis(2-
kloorianiliinin) suolat

612-079-00-4

3,3'-Dimetyylibentsiniidin suolat; o-
tolidiinin suolat

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-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4'-Metyleenidi-o-toluidiini 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2'-(Nitrosoimino)bisetanoli 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

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

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

4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

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

Etyleeni-imiini; atsiridiini 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-Metyyliatsiridiini; Propyleeni-
imiini

613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Kaptafoli (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-
N-(1,1,2,2-tetrakloorietyylitio) ftaali-
imidi

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

Karbadoksi (INN); metyyli-3-
(kinoksalin-2-yylimetyleeni)karbatsaatti-
1,4-dioksidi; 2-
(metoksikarbonyylihydratsonometyyli)
kinoksaliini-1,4-dioksidi

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

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

Seos: N-[3-hydroksi-2-(2-
metyyliakryyloyyliamino-
metoksi)propoksimetyyli]-2 
metyyliakryyliamidi; N-[2,3-bis-(2-
metyyliakryyloyyli-
aminometoksi)propoksimetyyli]-2 
metyyliakryyliamidi; 
metakryyliamidi; 2-metyyli-N-
(2 metyyliakryyloyyli-
aminometoksimetyyli)akryyliamidi; 
N -(2,3-dihydroksipropoksimetyyli)-
2-metyyliakryyliamidi

616-057-00-5 412-790-8 —

Tisleet /kivihiiliterva), 
bentsolifraktio; Kevytöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla kivihiilitervaa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja 
tislautuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 
160 °C:seen.)

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

Tervapikiöljyt, ruskohiili; Kevytöljy
(Tisle ligniittitervasta, joka kiehuu 
likimäärin välillä 80 °C:sta 
250 °C:seen. Koostuu pääsiassa 
alifaattisista ja aromaattisista 
hiilivedyistä ja monoemäksisistä 
fenoleista.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Bentsoliesijuoksutukset, (kivihiili); 
Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
(Tisle koksiuunikevytöljystä, joka 
tislautuu likimäärin alle 100 °C:ssa. 
Koostuu pääasiassa alifaattisista 
hiilivedyistä C4:stä C6:een.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), 
bentsolifraktio, BTX rikas; 
Kevytöljytisle, matalalla kiehuva

(Jäännös raakabentseenin 
tislaamisesta bentseeniesitisleiden 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
bentseenistä, tolueenista ja 
ksyleeneistä, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 75 °C:sta 
200 °C:seen.)

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

Aromaattiset hiilivedyt, C6–10, C8-
rikas; Kevytöljytisle, matalalla 
kiehuva

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

Liuotinbensiini (kivihiili), kevyt; 
Kevytöljytisle, matalalla kiehuva

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

Liuotinbensiini (kivihiili), ksyleeni-
styreenijae; Kevytöljytisle, 
keskialueella kiehuva

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Liuotinbensiini (kivihiili), sis. 
kumaronia ja styreeniä; 
Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva

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

Teollisuusbensiini (kivihiili), 
tislausjäännökset; Kevytöljytisle, 
korkealla kiehuva
(Jäännös, joka jää jäljelle talteen 
otetun teollisuusbensiinin 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
naftaleenista sekä indeenin ja 
styreenin kondensaatiotuotteista.)

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

Aromaattiset hiilivedyt, C8; 
Kevytöljytisle, korkealla kiehuva

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

Aromaattiset hiilivedyt, C8–9, 
hiilivetyhartsin polymeroinnin 
sivutuote; Kevytöljytisle, korkealla 
kiehuva
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuottimen höyrystymisestä 
tyhjössä plymerisoidusta 
hiilivetyhartsista. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C8:sta 
C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 120 °C:sta 215 °C:seen.)

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

Aromaattiset hiilivedyt, C9–12, 
bentseenitisle; Kevytöljytisle, 
korkealla kiehuva

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen 
bentseenifraktio, happouute; 
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla 
kiehuva
(Uudelleentislaus, josta on poistettu 
tervahapot ja tervaemäkset, tisleestä, 
joka on peräisin bitumipitoisen 
kivihiilen korkealämpötilaisesta 
tervasta, joka kiehuu likimäärin 
välillä 90 °C:sta 160 °C:een. Koostuu 
pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja 
ksyleeneistä.)

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

Uutejäännös (kivihiiliterva), alkalinen 
bentseenifraktio, happouute; 
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla 
kiehuva
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uudelleen tislaamalla 
korkealämpötilaista kivihiilitervan 
tislettä (tervahappo- ja 
tervaemäsvapaata). Koostuu 
pääasiassa sivuketjuttomista ja 
sivuketjullisista monosyklisistä 
aromaattisista hiilivedyistä, jotka 
kiehuvat välillä 85 °C – 195 °C.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), hapan 
bentseenifraktio; 
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla 
kiehuva

(Hapan lietesivutuote raa'an 
korkealämpötilaisen kivihiilen 
rikkihappojalostuksesta. Koostuu 
pääasiassa rikkihaposta ja 
orgaanisista yhdisteistä.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy 
alkalinen, tislaus yläpuolella; 
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla 
kiehuva
(Ensimmäinen fraktio aromaattisten 
hiilivetyjen, kumaroni-, naftaleeni- ja 
indeenirikkaiden esijakotislauksen 
pohjaöljyjen tai pestyn karboliöljyn, 
joka kiehuu selvästi alle 145 °C:ssa, 
tisleestä. Koostuu pääasiassa C7- ja C8
alifaattisista ja aromaattisista 
hiilivedyistä.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy 
alkalinen, happouute, indeenifraktio; 
Kevytöljyuutejäännökset, 
keskialueella kiehuva

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

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy 
alkalinen, 
indeeniteollisuusbensiinifraktio; 
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla 
kiehuvat

(Tisle aromaattisista hiilivedyistä, 
kumaroni-, naftaleeni- ja 
indeenirikkaista esijakotislauksen 
pohjaöljyistä tai pestyistä 
karboliöljyistä, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 155 °C:sta 
180 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
indeenistä, indaanista ja 
trimetyylibentseeneistä.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Liuotinbensiini (kivihiili); 
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla 
kiehuvat

(Tisle joko korkealämpötilaisesta 
kivihiilitervasta, 
koksiuunikevytöljystä tai 
kivihiilitervan emäksisestä 
uuteylijäämästä, jotka tislautuvat 
likimäärin välillä 130 °C:sta 
210 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
indeenistä ja muista polysyklisistä 
rengassysteemeistä, jotka sisältävät 
yhden aromaattisen renkaan. Saattaa 
sisältää fenoliyhdisteitä ja 
aromaattisia typpiemäksiä.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, 
neutraali fraktio; 
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla 
kiehuvat

(Tisle korkealämpötilaisen 
kivihiilitervan jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa alkyylillä 
sivuketjullisista yksirenkaisista 
aromaattisista hiilivedyistä, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 
210 °C:seen. Saattaa myös sisältää 
tyydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten 
indeeniä ja kumaronia.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, 
happouutteet; 
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla 
kiehuvat
(Tämä öljy on monimutkainen seos 
aromaattisia hiilivetyjä, pääasiassa 
indeeniä, naftaleenia, kumaronia, 
fenolia sekä o-, m- ja p-kresolia, ja 
kiehuu välillä 140 °C:sta 
215 °C:seen.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt; 
Karboliöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla kivihiilitervaa. 
Koostuu aromaattisista ja muista 
hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja 
aromaattisista typpiyhdisteistä ja 
tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 
210 °C:seen.)

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

Tervapikiöljyt, kivihiili; Karboliöljy
(Tisle korkealämpötilaisesta 
kivihiilitervasta, joka tislautuu 
likimäärin välillä 130 °C:sta 
250 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
naftaleenista, alkyylinaftaleenista, 
fenoliyhdisteistä ja aromaattisista 
typpiemäksistä.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy 
alkalinen, happouute; 
Karboliöljyuutejäännös
(Öljy, joka on tulosta emäspestyn 
karboliöljyn happopesusta pienten 
määrien emäksisiä yhdisteitä 
(tervaemäksiä) poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa indeenistä, 
indaanista ja alkyylibentseeneistä.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Uutejäännökset (kivihiili), 
tervapikiöljy alkalinen; 
Karboliöljyuutejäännös

(Jäännös, joka on saatu 
kivihiilitervasta lipeäpesulla, kuten 
natriumhydroksidin vesiliuoksella, 
raakakivihiilen tervahappojen 
poistamisen jälkeen. Koostuu 
pääasiassa naftaleeneista ja 
aromaattisista typpiemäksistä.)

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

Uuteöljyt (kivihiili), kevytöljy; 
Happouute
(Uutevesiliuos, joka on tulosta 
emäspestyn karboliöljyn 
happopesusta. Koostuu pääasiassa 
useiden aromaattisten typpiemästen, 
mukaan lukien pyridiinin, kinoliinin 
ja niiden alkyylijohdannaisten 
happosuoloista.)

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

Pyridiini, alkyylijohdannaiset; 
Raakatervaemäkset

(Monimutkainen seos polyalkyloituja 
pyridiinejä, jotka on johdettu 
kivihiilitervan tislauksesta tai 
korkealämpötilaisista, likimäärin yli 
150 °C, tisleistä, jotka on saatu 
ammoniakin reaktiosta asetaldehydin, 
formaldehydin tai paraformaldehydin 
kanssa.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Tervaemäkset, kivihiili, 
pikoliinifraktio; Tisle-emäkset
(Pyridiiniemäkset, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 125 °C:sta 160 
°C:seen, saatu tislaamalla neutraloitua 
happouutetta emäksiä sisältävästä 
tervafraktiosta, joka on saatu 
tislaamalla bitumipitoisia 
kivihiilitervoja. Koostuu pääasiassa 
lutidiineista ja pikoliineistä.)

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

Tervaemäkset, kivihiili, 
lutidiinifraktio; Tisle-emäkset

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

Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäs, 
kollidiinifraktio; Tisle-emäkset
(Uute, joka on saatu happouuttamalla 
emäksiä raa'an kivihiilitervan 
aromaattisia öljyjä, neutralisoimalla ja 
emäksiä tislaamalla. Koostuu 
pääasiassa kollidiineista, aniliinista, 
toluidiineistä, lutidiineistä ja 
ksylidiineistä.)

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

Tervaemäkset (kivihiili), 
kollidiinifraktio; Tisle-emäkset
(Tislefraktio, joka kiehuu likimäärin 
välillä 181 °C:sta 186 °C:seen, 
raakaemäksistä, jotka on saatu 
neutralisoiduista, happouutetuista 
emäksiä sisältävistä tervafraktioista, 
jotka on saatu tislaamalla 
bitumipitoista kivihiilitervaa. Sisältää 
pääasiassa aniliinia ja kollidiineja.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Tervaemäkset, kivihiili, 
aniliinifraktio; Tisle-emäkset
(Tislefraktio, joka kiehuu likimäärin 
välillä 180 °C:sta 200 °C:seen, 
raakaemäksistä, jotka on saatu 
poistamalla fenolit ja emäkset 
karboloidusta öljystä, joka on peräisin 
kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa aniliinista, kollidiineista, 
lutidiineista ja toluidiineista.)

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

Tervaemäkset kivihiili, 
toluidiinifraktio; Tisle-emäkset

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

Tisleet (maaöljy), alkeeni-alkyyni 
valmistuksen pyrolyysiöljy, sekoitettu 
korkealämpötilaisen kivihiilitervan 
kanssa, indeenifraktio; 
Uudelleentislaukset

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uudelleentislauksena 
bitumipitoisen kivihiilen 
korkealämpötilaisen tervan ja 
jäännösöljyjen, jotka on saatu 
maaöljytuotteista tai luonnonkaasusta 
peräisin olevien alkeenien tai 
alkyynien pyrolyyttisestä 
valmistuksesta, jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa indeenistä ja 
kiehuu likimäärin välillä 160 °C:sta 
190 °C:seen.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Tisleet (kivihiili), kivihiilitervan 
jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt; 
Uudelleentislaukset

(Jäännös, joka on saatu 
jakotislaamalla bitumipitoisen 
kivihiilen korkealämpötilaista tervaa 
ja pyrolyysin ylijäämäöljyjä ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 
270 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
sivuketjullisista kaksirenkaisista 
aromaateista.)

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

Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan 
jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, 
tisle; Uudelleentislaukset

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

(Uudelleentislaus, saatu 
jakotislaamalla 
metyylinaftaleeniöljyä, joka on saatu 
bitumipitoisen kivihiilen 
korkealämpötilaisesta tervasta ja josta 
on poistettu fenolit ja emäkset, sekä 
pyrolyysin ylijäämäöljyistä, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 
230 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
sivuketjuttomista ja sivuketjullisista 
kaksirenkaisista aromaattisista 
hiilivedyistä.)

Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan 
jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt; 
Uudelleentislaukset
(Neutraali öljy, saatu poistamalla 
emäkset ja fenolit öljystä, joka on 
saatu korkealämpötilaisen tervan ja 
pyrolyysin ylijäämäöljyjen tisleestä ja 
joka kiehuu välillä 225 °C:sta 255 
°C:seen. Koostuu pääasiassa 
sivuketjullisista kaksirenkaisista 
aromaattisista hiilivedyistä.)

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

J
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Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan 
jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, 
tislausjäännökset; Uudelleentislaukset

(Jäännös metyylinaftaleeniöljyn 
(peräisin bitumipitoisesta 
kivihiilitervasta ja pyrolyysin 
ylijäämäöljyistä), josta on poistettu 
fenolit ja emäkset, tislauksesta, 
kiehuu välillä 240 °C:sta 260 °C:seen. 
Koostuu pääasiassa sivuketjullisista 
kaksirenkaisista aromaattisista ja 
heterosyklisistä hiilivedyistä.)

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

Absorptioöljyt, bisykloaromaattinen 
ja heterosyklinen hiilivetyfraktio; 
Pesuöljytisle

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uudelleentislauksena pesuöljyn 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
kaksirenkaisista aromaattisista ja 
heterosyklisistä hiilivedyistä, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 
290 °C:seen.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, 
fluoreenirikas; Pesuöljytisle
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tervapikiöljyn kiteytyksestä. 
Koostuu aromaattisista ja 
polysyklisistä hiilivedyistä, 
pääasiassa fluoreenista ja jonkin 
verran asenafteenista.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, 
asenafteenivapaa; Pesuöljytisle
(Öljy, joka jää jäljelle 
kiteytysprosessilla aikaansaadun 
asenafteenin poistosta 
asenafteeniöljystä, joka on peräisin 
kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa 
naftaleenista ja alkyylinaftaleeneistä.)

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

Tisle (kivihiiliterva), raskasöljyt; 
Raskas antraseeniöljy
(Tisle bitumipitoisen kivihiilen 
kivihiilitervan jakotislauksesta, 
kiehuu välillä 240 °C:sta 400 °C:seen. 
Koostuu pääasiassa tri- ja 
polysyklisistä hiilivedyistä ja 
heterosyklisistä yhdisteistä.)

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

Antraseeniöljy, happouutettu; 
Antraseeniöljyuutejäännös
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
emäsvapaasta fraktiosta, saatu 
kivihiilitervan tislauksesta, ja kiehuu 
likimäärin välillä 325 °C:sta 
365 °C:seen. Sisältää pääasiassa 
antraseenia ja fenantraseenia sekä 
niiden alkyylijohdannaisia.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Tisleet (kivihiiliterva); Raskas 
antraseeniöljy
(Tisle kivihiilitervasta, tislautuu 
likimäärin välillä 100 °C:sta 
450 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
kahdesta neljään -jäsenisistä 
kondensoituneista aromaattisista 
rengashiilivedyistä, fenoliyhdisteistä 
ja aromaattisista typpiemäksistä.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), piki, 
raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy

(Tisle bitumipitoisesta 
korkealämpötilaisesta tervasta saadun 
pien tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tri- ja polysyklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä ja kiehuu likimäärin 
välillä 300 °C:sta 470 °C:seen. Tuote 
saattaa myös sisältää heteroatomeja.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), piki; Raskas 
antraseeniöljy
(Öljy, joka on saatu pien 
lämpökäsittelystä peräisin olevien 
höyryjen kondensoimisesta. Koostuu 
pääasiassa kahdesta neljään -
renkaisista aromaattisista yhdisteistä, 
jotka kiehuvat välillä 200 °C:sta yli 
400 °C:seen.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Tisleet (kivihiiliterva), raskasöljyt, 
pyreenifraktio; Raskas 
antraseeniöljytisle

(Uudelleentislaus, joka on saatu 
jakotislaamalla pikitislettä, joka 
kiehuu likimäärin välillä 350 °C:sta 
400 °C:seen. Koostuu pääasiassa tri-
ja polysyklisistä aromaateista ja 
heterosyklisistä hiilivedyistä.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), piki, 
pyreenifraktio; Raskas 
antraseeniöljytisle
(Uudelleentislaus, joka on saatu 
jakotislaamalla pikitislettä ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 380 °C:sta 
410 °C:seen. Koostuu pääasiassa tri-
ja polysyklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä ja heterosyklisistä 
yhdisteistä.)

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

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen 
korkealämpötilainen terva, 
savikäsitelty; Kivihiilitervauute

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä 
ligniittihiiletystervaa aktivoidulla 
hiilellä hivenainesosien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suora- ja haarautunutketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C12.)
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Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen 
korkealämpötilainen terva, 
savikäsitelty; Kivihiilitervauute

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä 
ligniittihiiletystervaa bentoniitilla 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
suurempia kuin C12.)

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

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

Piki, kivihiiliterva, 
korkealämpötilainen; Piki

(Jäännös kivihiilitervan 
korkealämpötilaisesta tislauksesta. 
Musta kiintoaine, jonka 
pehmenemispiste on likimäärin välillä 
30 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta kolme-
tai useampijäsenisten 
kondensoituneiden aromaattisten 
rengashiilivetyjen seoksesta.)

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

Piki, kivihiiliterva, 
korkealämpötilainen, lämpökäsitelty; 
Piki

(Lämpökäsitelty jäännös 
korkealämpötilaisen kivihiilitervan 
tislauksesta. Musta, kiintoaine, jonka 
pehmenemispiste on likimäärin välillä 
80 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta kolme-
tai useampijäsenisten 
kondensoituneiden aromaattisten 
rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Piki, kivihiiliterva, 
korkealämpötilainen, sekundäärinen; 
Pikitisle

(Jäännös, joka on saatu tislatessa 
bitumipitoisen kivihiilen 
korkealämpötilaisen tervan ja/tai 
pikikoksiöljyn korkeassa lämpötilassa 
kiehuvia fraktioita ja jonka 
pehmenemispiste on välillä 140 
°C:sta 170 °C:seen DIN 52025:n 
mukaan. Koostuu pääasiassa tri- ja 
polysyklisistä aromaattisista 
yhdisteistä, jotka sisältävät myös 
heteroatomeja.)

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

Jäännökset (kivihiiliterva), pikitisle; 
Pikitisle
(Jäännös likimäärin välillä 400 °C:sta 
470 °C:seen kiehuvan pikitisleen 
jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa 
polysyklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä ja heterosyklisistä 
yhdisteistä.)

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

Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, 
tislaus- ja varastointijäännökset; 
Kivihiilitervan kiinteä jäännös

(Koksia ja tuhkaa sisältävät kiinteät 
jäännökset, jotka erottuvat tislaamalla 
ja lämpökäsittelemällä bitumipitoisen 
kivihiilen korkealämpötilaista tervaa 
tislauslaitteistossa ja 
varastointiastioissa. Koostuu 
pääasiassa hiilestä ja sisältää pienen 
määrän heteroyhdisteitä sekä 
tuhkakomponentteja.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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Terva, kivihiili, säilytysjäännökset; 
Kivihiilitervan kiinteä jäännös
(Sakka, joka on poistettu raa'an 
kivihiilitervan varastoista. Koostuu 
pääasiassa kivihiilitervasta ja 
hiilipitoisesta hiukkasaineksesta.)

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

Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, 
jäännökset; Kivihiilitervan kiinteä 
jäännös

(Kiinteitä aineita, jotka ovat 
muodostuneet koksatessa 
bitumipitoista kivihiiltä raa'an 
bitumipitoisen kivihiilen 
korkealämpötilaisen tervan 
tuottamiseksi. Koostuu pääasiassa 
koksista ja hiilihiukkasista, korkea-
aromaattisista yhdisteistä ja 
mineraaliaineksesta.)

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

M

Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, 
korkea kiintoaineiden pitoisuus; 
Kivihiilitervan kiinteä jäännös

Kondensaatiotuote, joka on saatu 
jäähdyttämällä, likimain ympäristön 
lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin 
korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) 
kivihiilen hajotustislauksesta. 
Koostuu pääasiassa monimutkaisesta 
seoksesta kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä, jossa 
on korkea pitoisuus kiinteitä,
kivihiilityyppisiä materiaaleja.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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Kiinteät jätteet, kivihiilitervan 
pikikoksaus; Kivihiilitervan kiinteä 
jäännös

(Seosjätteitä, jotka ovat muodostuneet 
bitumipitoisen kivihiilitervapien 
koksauksessa. Koostuu pääasiassa 
hiilestä.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), rusko; 
Kivihiilitervauute

(Jäännös kuivatun kivihiilen 
uuttamisesta.)

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

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen 
korkealämpötilainen terva; 
Kivihiilitervauute
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ligniittihiiletystervasta 
liuottimella kiteyttämällä (poistamalla 
öljy liuottimella), hiestys- tai 
adduktioprosessilla. Koostuu 
pääasiassa suora- ja 
haarautunutketjuisista tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen 
korkealämpötilainen terva, 
vetykäsitelty; Kivihiilitervauute

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ligniittihiiletystervasta 
liuottimella kiteyttämällä (poistamalla 
öljy liuottimella), hiestys- tai 
adduktioprosessilla, jossa on käytetty 
vedyllä käsittelyä katalysaattorin 
läsnäollessa. Koostuu pääasiassa 
suora- ja haarautunutketjuisista 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa suurempia 
kuin C12.)

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

Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen 
korkealämpötilainen terva, piihapolla 
käsitelty; Kivihiilitervauute

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä 
ligniittihiiletystervaa piihapolla 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
suurempia kuin C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Terva, kivihiili, matalalämpötilainen, 
tislausjäännökset; Tervapikiöljy, 
keskialueella kiehuva

(Jäännökset matalalämpötilaisen 
kivihiilitervan jakotislauksesta 
öljyjen, jotka kiehuvat jopa likimäärin 
300 °C:ssa, poistamiseksi. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista yhdisteistä.)

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

Piki, kivihiiliterva, 
matalalämpötilainen; Pikijäännös
(Monimutkainen musta, kiinteä tai 
puolikiinteä aine, saatu 
matalalämpötilaisen kivihiilitervan 
tislauksesta. Sillä on 
pehmenemispiste likimäärin välillä 
40 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta 
hiilivetyjen seoksesta.)

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

Piki, kivihiiliterva, 
matalalämpötilainen, hapetettu; 
Pikijäännös, hapetettu

(Tuote, joka on saatu 
ilmapuhaltamalla, korotetussa 
lämpötilassa, matalalämpötilaista 
kivihiilitervapikeä. Sillä on 
pehmenemispiste likimäärin välillä 
70 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta 
hiilivetyjen seoksesta.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Piki, kivihiiliterva, 
korkealämpötilainen, lämpökäsitelty; 
Pikijäännös, hapetettu; Pikijäännös, 
lämpökäsitelty
(Monimutkainen musta kiintoaine, 
saatu lämpökäsittelemällä 
matalalämpötilaista 
kivihiilitervapikeä. Sillä on 
pehmenemispiste likimäärin välillä 
50 °C:sta 140 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta 
aromaattisten hiilivetyjen seoksesta.)

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

Tisleet (kivihiili-maaöljy), 
kondensoituneet rengasaromaatit; 
Tisleet

(Tisle seoksesta, joka sisältää 
kivihiiltä ja aromaattisia 
maaöljyhöyryjä, jotka tislautuvat 
likimäärin välillä 220 °C:sta 
450 °C:seen. Koostuu pääasiassa 3-
tai 4-jäsenisistä kondensoituneista 
aromaattisista rengashiilivedyistä.)

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

Aromaattiset hiilivedyt, C20–28, 
polysyklinen, sekoitettu 
kivihiilitervapikipolyetyleenipolyprop
yleeni pyrolyysijohdettu; 
Pyrolyysituotteet

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu sekoitetusta kivihiiliterva 
pikipolyetyleenipolypropyleeni 
pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa 
polysyklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C28:aan ja 
joiden pehmenemispisteet ovat välillä 
100 °C:sta 220 °C:seen DIN 52025:n 
mukaan.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Aromaattiset hiilivedyt, C20–28, 
polysyklinen, sekoitettu 
kivihiilitervapikipolyetyleeni 
pyrolyysijohdannainen; 
Pyrolyysituotteet

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu sekoitetusta kivihiiliterva 
pikipolyetyleeni pyrolyysistä. 
Koostuu pääasiassa polysyklisistä 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C20:stä 
C28:aan ja joiden pehmenemispisteet 
ovat välillä 100 °C:sta 220 °C:seen 
DIN 52025:n mukaan.)

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

Aromaattiset hiilivedyt, C20–28 
polysyklinen, sekoitettu 
kivihiilitervapikipolystyreeni 
pyrolyysijohdannainen; 
Pyrolyysituotteet

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu sekoitetusta kivihiiliterva 
pikipolystyreeni pyrolyysistä. 
Koostuu pääasiassa polysyklisistä 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C20:stä 
C28:aan ja joiden pehmenemispisteet 
ovat välillä 100 °C:sta 220 °C:seen 
DIN 52025:n mukaan.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Piki, kivihiiliterva-maaöljy; 
Pikijäännökset
(Jäännös kivihiilitervan ja 
aromaattisten maaöljyhöyryjen 
seoksen tislauksesta. Kiinteä aine, 
jonka pehmenemispiste on välillä 
40 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa monimutkaisesta seoksesta 
kolme- tai useampijäsenisiä 
kondensoituneita aromaattisia 
rengashiilivetyjä.)

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

Fenantreeni, tislausjäännökset; 
Raskas antraseeniöljytisle

(Jäännös raa'an fenantreenin, joka 
kiehuu likimäärin välillä 340 °C:sta 
420 °C:seen, tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa fenantreenista, 
antraseenista ja karbatsolista.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, 
fluoreenivapaa; Pesuöljytisle
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tervapikiöljyn kiteytyksestä. 
Koostuu aromaattisista polysyklisistä 
hiilivedyistä, pääasiassa difenyylistä, 
dibentsofuraanista ja asenafteenista.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Jäännökset (kivihiiliterva), 
kreosoottiöljytisle; Pesuöljytisle
(Jäännös pesuöljyn, joka kiehuu 
likimäärin välillä 270 °C:sta
330 °C:seen, jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista 
aromaattisista ja heterosyklisistä 
hiilivedyistä.)

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

Tisleet (kivihiili), koksiuunikevytöljy, 
naftaleenijae; Naftaleeniöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka 
on saatu koksiuunikevytöljyn 
esijakotislauksesta (jatkuva tislaus). 
Koostuu pääasiassa naftaleenista, 
kumaronista ja indeenistä ja kiehuu 
yli 148 °C:ssa.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
naftaleenipitoisuus pieni; 
Naftaleeniöljytisle

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu naftaleeniöljyn kiteytyksestä. 
Koostuu pääasiassa naftaleenista, 
alkyylinaftaleeneistä ja 
fenoliyhdisteistä.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyn 
kiteytyksen emäliuos; 
Naftaleeniöljytisle

(Monimutkainen seos orgaanisia 
yhdisteitä, saatu suodatteena 
naftaleenifraktion kiteyttämisestä 
kivihiilitervasta, kiehuu likimäärin 
välillä 200 °C:sta 230 °C:seen. 
Sisältää pääasiassa naftaleenia, 
tionafteenia ja alkyylinaftaleeneja.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
naftaleeniöljy, alkalinen; 
Naftaleeniöljyuutejäännös

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu naftaleeniöljyn lipeäpesusta 
fenoliyhdisteiden (tervahappojen) 
poistamiseksi. Koostuu naftaleenista 
ja alkyylinaftaleeneista.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
naftaleeniöljy, alkalinen; 
naftaleenipitoisuus pieni; 
Naftaleeniöljyuutejäännös
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
jäänyt jäljelle naftaleenin poistamisen 
jälkeen emäspestystä naftaleeniöljystä 
kiteytysprosessilla. Koostuu 
pääasiassa naftaleenista ja 
alkyylinaftaleeneista.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
naftaleenivapaa, alkaliset uutteet; 
Naftaleeniöljyuutejäännös

(Öljy, joka jää jäljelle, kun 
fenoliyhdisteet (tervahapot) on 
poistettu lipeäpesulla 
poisjuoksutetusta naftaleeniöljystä. 
Koostuu pääasiassa naftaleenista ja 
alkyylinaftaleeneista.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
naftaleeniöljy alkalinen, tislaus 
yläpuolella; 
Naftaleeniöljyuutejäännös

(Tisle emäspestystä naftaleeniöljystä, 
joka tislautuu likimäärin välillä 
180 °C:sta 220 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa naftaleenista, 
alkyylibentseeneistä, indeenistä ja 
indaanista.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
metyylinaftaleenifraktio; 
Metyylinaftaleeniöljy
(Tisle korkealämpötilaisen 
kivihiilitervan jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa sivuketjullisista 
kaksirenkaisista aromaattisista 
hiilivedyistä ja aromaattisista 
typpiemäksistä, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 225 °C:sta 
255 °C:seen.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
indolimetyylinaftaleenifraktio; 
Metyylinaftaleeniöljy

(Tisle korkealämpötilaisen 
kivihiilitervan jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa indolista ja 
metyylinaftaleenista, kiehuu 
likimäärin välillä 235 °C:sta 
255 °C:seen.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
happouutteet; 
Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla emäkset 
metyylinaftaleenifraktiosta, joka on 
saatu kivihiilitervan tislauksesta ja 
joka kiehuu likimäärin välillä 
230 °C:sta 255 °C:seen. Sisältää 
pääasiassa 1(2)-metyylinaftaleenia, 
naftaleenia, dimetyylinaftaleenia ja 
bifenyyliä.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
naftaleeniöljy alkalinen, 
tislausjäännökset; 
Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös

Jäännös emäspestyn naftaleeniöljyn, 
joka tislautuu likimäärin välillä 
220 °C:sta 300 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa naftaleenista, 
alkyylinaftaleeneista ja aromaattisista 
typpiemäksistä.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Uuteöljyt (kivihiili), hapan, 
tervaemäsvapaa; 
Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös

(Uuteöljy, joka kiehuu likimäärin 
välillä 220 °C:sta 265 °C:seen, 
kivihiilitervan emäksisestä 
uuteylijäämästä, joka on tulosta 
happopesusta, kuten rikkihapon 
vesiliuoksesta sen jälkeen, kun 
tervahapot on poistettu tislaamalla. 
Koostuu pääasiassa 
alkyylinaftaleeneista.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), 
bentseenifraktio, tislausjäännökset; 
Pesuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raa'an bentseenin 
(korkealämpötilaisen kivihiilitervan) 
tislauksesta. Saattaa olla neste, joka 
tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 
300 °C:seen tai puolikiinteä tai 
kiinteä aine, jonka sulamispiste on 
jopa 70 °C. Koostuu pääasiassa 
naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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Kreosoottiöljy, korkealla kiehuva 
tisle; Pesuöljy
(Korkeassa lämpötilassa kiehuva 
tislausfraktio, joka on saatu 
bitumipitoisen kivihiilen, jota 
jalostetaan edelleen ylimääräisten 
kiteisten suolojen poistamiseksi, 
korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. 
Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, 
josta on poistettu joitain normaaleja 
polysyklisiä aromaattisia suoloja, 
jotka ovat kivihiilitervatisleiden 
komponentteja. Kiteetön likimäärin 
5 °C:ssa.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
kreosoottiöljyhappo; 
Pesuöljyuutejäännös

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
kivihiilitervan tislauksen 
emäsvapaasta fraktiosta, kiehuu 
likimäärin välillä 250 °C:sta 
280 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
bifenyylistä ja isomeerisista 
difenyylinaftaleeneista.)

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

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri; 
Antraseeniöljyfraktio
(Antraseenirikas kiintoaine, joka on 
saatu antraseeniöljyn kiteytyksestä ja 
linkoamisesta. Koostuu pääasiassa 
antraseenista, karbatsolista ja 
fenantreenista.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus 
pieni; Antraseeniöljyfraktio
(Öljy, joka jää jäljelle, kun 
antraseenirikas kiinteä aine 
(antraseeniliisteri) poistetaan 
antraseeniöljystä kiteytysprosessilla. 
Koostuu pääasiassa kaksi-, kolme- ja 
neljäjäsenisistä aromaattisista 
yhdisteistä.)

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

Jäännökset (kivihiiliterva), 
antraseeniöljytisle; 
Antraseeniöljyfraktio
(Jäännös raa'an antraseenin, joka 
kiehuu likimäärin välillä 340 °C:sta 
400 °C:seen, jakotislauksesta. 
Koostuu pääasiassa tri- ja 
polysyklisistä aromaattisista ja 
heterosyklisistä hiilivedyistä.)

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

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, 
antraseenifraktio; 
Antraseeniöljyfraktio

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
antraseenin, joka on saatu 
kiteyttämällä bitumipitoisesta 
korkealämpötilaisesta tervasta 
peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka 
kiehuu välillä 330 °C:sta 350 °C:seen, 
tislauksesta. Sisältää pääasiassa 
antraseenia, karbatsolia ja 
fenantreenia.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, 
karbatsolifraktio; 
Antraseeniöljyfraktio

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
antraseenin, joka on saatu 
kiteyttämällä bitumipitoisen kivihiilen 
korkealämpötilaisesta tervasta 
peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka 
kiehuu välillä 350 °C:sta 360 °C:seen, 
tislauksesta. Sisältää pääasiassa 
antraseenia, karbatsolia ja 
fenantreenia.)

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

Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, 
kevyet tisleet; Antraseeniöljyfraktio
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
antraseenin, joka on saatu 
kiteyttämällä bitumipitoisesta 
matalalämpötilaisesta tervasta 
peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 290 °C:sta 
340 °C:seen, tislauksesta. Sisältää 
pääasiassa kolmirenkaisia aromaatteja 
ja niiden divetyjohdannaisia.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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Tervapikiöljyt, kivihiili, 
matalalämpötilainen; Tervapikiöljy, 
korkealla kiehuva

(Tisle matalalämpötilaisesta 
kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja 
aromaattisista typpiemäksistä, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 
340 °C:seen.)

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

Fenolit, ammoniakkiliuosuute; 
Alkaliiniuute

(Seos fenoleita, jotka on uutettu, 
käyttäen isobutyyliasetaattia, 
ammoniakkiliuoksesta, joka on 
kondensoitunut kaasusta, joka on 
peräisin matalalämpötilaisesta (alle 
700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. 
Koostuu pääasiassa yhden- ja 
kahdenarvoisten fenolien seoksesta.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, 
alkaaliuutteet; Alkaliiniuute

(Vesiliuoksessa oleva uute 
karboliöljystä, joka on tulosta 
lipeäpesusta, kuten 
natriumhydroksidin vesiliuoksesta. 
Koostuu pääasiassa useiden 
fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Uutteet, kivihiilitervaöljy alkalinen; 
Alkaliiniuute
(Uute kivihiilitervaöljystä, joka on 
peräisin lipeäpesusta, kuten 
natriumhydroksidin vesiliuoksesta. 
Koostuu pääasiassa useiden 
fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.)

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

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, 
alkaaliuutteet; Alkaliiniuute

(Vesiliuoksessa oleva uute 
naftaleeniöljystä, joka on peräisin 
lipeäpesusta, kuten 
natriumhydroksidin vesiliuoksesta. 
Koostuu pääasiassa useiden 
fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, 
kalkittu; Raakafenolit
(Tuote, joka on saatu käsittelemällä
kivihiilitervan alkaaliuutetta CO2:lla 
ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa 
CaCO3:sta, Ca(OH)2:sta, Na2CO3:sta, 
ja muista orgaanisista ja 
epäorgaanisista epäpuhtauksista.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 94
LIITE XVII DG C I FI

Tervahapot, ruskohiili, raaka; 
Raakafenolit
(Happamoitettu ruskohiilitervatisleen 
alkaaliuute. Koostuu pääasiassa 
fenolista ja fenolihomologeista.)

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

Tervahapot, ruskohiilikaasutus; 
Raakafenolit

(Monimutkainen seos orgaanisia 
yhdisteitä, saatu ruskohiilen 
kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa 
C6–10-hydroksiaromaattisista 
fenoleista ja niiden homologeista.)

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

Tervahapot, tislausjäännökset; 
Tislefenolit
(Jäännös raakafenolin tislauksesta 
kivihiilestä. Koostuu pääasiassa 
fenoleista, joiden hiililuku on välillä 
C8:sta C10:een ja joiden 
pehmenemispisteet ovat välillä 
60 °C:sta 80 °C:seen.)

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

Tervahapot, metyylifenolifraktio; 
Tislefenolit

(Tervahappojen fraktio, joka sisältää 
runsaasti 3- ja 4-metyylifenolia, 
kerätty tislaamalla 
matalalämpötilaisia kivihiilitervan 
raakoja tervahappoja.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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Tervahapot, polyalkyylifenolifraktio; 
Tislefenolit
(Tervahappojen fraktio, joka on 
kerätty tislaamalla 
matalalämpötilaisia kivihiilitervan 
raakoja tervahappoja, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 225 °C:sta 320 
°C:seen. Koostuu pääasiassa 
polyalkyylifenoleista.)

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

Tervahapot, ksylenolifraktio; 
Tislefenolit

(Tervahappojen fraktio, joka sisältää 
runsaasti 2,4- ja 2,5-dimetyylifenolia, 
kerätty tislaamalla 
matalalämpötilaisia kivihiilitervan 
raakoja tervahappoja.)

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

Tervahapot, etyylifenolifraktio; 
Tislefenolit
(Tervahappojen fraktio, joka sisältää 
runsaasti 3- ja 4-etyylifenolia, kerätty 
tislaamalla matalalämpötilaisia 
kivihiilitervan raakoja tervahappoja.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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Tervahapot, 3,5-ksylenolifraktio; 
Tislefenolit
(Tervahappojen fraktio, joka sisältää 
runsaasti 3,5-dimetyylifenolia, kerätty 
tislaamalla matalalämpötilaisia 
kivihiilen tervahappoja.)

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

Tervahapot, jäännökset, tisleet, 
ensimmäinen jae; Tislefenolit
(Jäännös kevyen karboliöljyn 
lämpötilassa 235 °C:sta 355 °C:seen 
tapahtuvasta tislauksesta.)

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

Tervahapot, kresoliset, jäännökset; 
Tislefenolit

(Jäännös raaoista kivihiilen 
tervahapoista fenolien, kresolien, 
ksylenolien ja kaikkien korkeammalla 
kiehuvien fenolien poistamisen 
jälkeen. Musta kiintoaine, jonka
sulamispiste on likimäärin 80 °C. 
Koostuu pääasiassa 
polyalkyylifenoleista, hartsikumeista 
ja epäorgaanisista suoloista.)

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

Fenolit, C9–11; Tislefenolit 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Tervahapot, kresoliset; Tislefenolit

(Monimutkainen seos epäorgaanisia 
yhdisteitä, saatu ruskohiilestä ja 
kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 
230 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
fenoleista ja pyridiiniemäksistä.)

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

Tervahapot, ruskohiili, C2-
alkyylifenolifraktio; Tislefenolit
(Tisle lipeäpestyn ligniittitervatisleen, 
joka kiehuu likimäärin välillä 
200 °C:sta 230 °C:seen, hapotuksesta. 
Koostuu pääasiassa m- ja p-
etyylifenolista sekä kresoleista ja 
ksylenoleista.)

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

Uuteöljyt (kivihiili), naftaleeniöljyt; 
Happouute
(Vesiliuoksessa oleva uute, joka on 
peräisin lipeäpestyn naftaleeniöljyn 
happopesusta. Koostuu pääasiassa 
useiden aromaattisten typpiemästen, 
mukaan lukien pyridiinin, kinoliinin 
ja niiden alkyylijohdannaisten 
happosuoloista.)

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

Tervaemäkset, kinoliinijohdannaiset; 
Tisle-emäkset

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

Tervaemäkset, kivihiili, 
kinoliinijohdannaisfraktio; Tisle-
emäkset

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Tervaemäkset, kivihiili, 
tislausjäännökset; Tisle-emäkset
(Tislausylijäämä, joka jää jäljelle 
neutralisoitujen, happouutettujen 
emäksiä sisältävien tervafraktioiden, 
jotka on saatu tislaamalla 
kivihiilitervoja, tislauksen jälkeen. 
Sisältää pääasiassa aniliinia, 
kollidiineja, kinoliinia ja 
kinoliinijohdannaisia ja toluidiineja.)

648- 133 -00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M

Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu 
polyetyleenin ja polypropyleenin 
kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; 
Lämpökäsittelytuotteet
(Öljy, joka on saatu 
polyetyleenin/polypropyleeni-
seoksen, jossa on mukana 
kivihiilitervapikeä tai aromaattisia 
öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu 
pääasiassa bentseenistä ja sen 
homologeista, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 70 °C:sta 
120 °C:seen.)

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

Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu 
polyetyleenin kanssa, pyrolysoitu, 
kevytöljyfraktio; 
Lämpökäsittelytuotteet

(Öljy, joka on saatu polyetyleenin, 
jonka kanssa on kivihiilitervapikeä tai 
aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. 
Koostuu pääasiassa bentseenistä ja 
sen homologeista, jotka kiehuvat 
välillä 70 °C:sta 120 °C:seen.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu 
polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, 
kevytöljyfraktio; 
Lämpökäsittelytuotteet
(Öljy, joka on saatu polystyreenin, 
jonka kanssa on kivihiilitervapikeä tai 
aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. 
Koostuu pääasiassa bentseenistä ja 
sen homologeista, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 70 °C:sta 
210 °C:seen.)

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

Uutejäännökset (kivihiili), 
tervapikiöljy alkalinen, naftaleenin 
tislausjäännökset; 
Naftaleeniöljyuutejäännös

(Jäännös, joka on saatu uuttamalla 
kemiallisesta öljystä, josta on 
poistettu naftaleeni, tislaamalla. 
Koostuu pääasiassa kahdesta neljään 
jäsenisistä kondensoituneista 
aromaattisista rengashiilivedyistä ja 
aromaattisista typpiemäksistä.)

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

Kreosoottiöljy, matalalla kiehuva 
tisle; Pesuöljy
(Matalassa lämpötilassa kiehuva 
tislausfraktio, joka on saatu 
hiilettämällä korkeassa lämpötilassa 
bitumipitoista kivihiiltä, joka 
jalostetaan edelleen ylimääräisten 
kiteisten suolojen poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, 
josta on poistettu joitain normaaleja 
polysyklisiä aromaattisia suoloja, 
jotka ovat kivihiilitervatisleen 
komponentteja. Kiteetön likimäärin 
38 °C:ssa.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Tervahapot, kresolinen, 
natriumsuolat, kaustiset liuokset; 
Alkaliiniuute

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

Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäkset; 
Happouute

(Uute kivihiilitervaöljyn 
alkaaliuuteylijäämä, joka on tulosta 
happopesusta, kuten rikkihapon 
vesiliuoksesta, tislauksen jälkeen 
naftaleenin poistamiseksi. Koostuu 
pääasiassa useiden aromaattisten 
typpiemästen, mukaan lukien 
pyridiinin, kinoliinin ja niiden 
alkyylijohdannaisten happosuoloista.)

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

Tervaemäkset, kivihiili, raaka; 
Raakatervaemäkset
(Reaktiotuote, joka on saatu 
neutralisoimalla kivihiilitervan 
emäksistä uuteöljyä alkaalisella 
liuoksella, kuten natriumhydroksidin 
vesiliuoksella, jotta saataisiin vapaita 
emäksiä. Koostuu pääasiassa 
sellaisista orgaanisista emäksistä, 
kuten akridiini, fenantridiini, 
pyridiini, kinoliini ja niiden 
alkyylijohdannaiset.)

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

Jäännökset (kivihiili), nestemäinen 
liuotinuute;
(Koheesinen jauhe, koostuu kivihiilen 
mineraaliaineksesta ja 
liukenemattomasta kivihiilestä, joka 
jää jäljelle kivihiilen uuttamisesta 
nestemäisellä liuottimella.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Kivihiilinesteet, nestemäinen 
liuotinuuteliuos;
(Tuote, joka on saatu suodattamalla 
kivihiilen mineraaliainesta ja 
liukenematonta kivihiiltä 
kivihiiliuuteliuoksesta, joka on tulosta 
kivihiilen uuttamisesta lämmittäen 
nestemäisessä liuottimessa. Musta, 
paksujuoksuinen, hyvin 
monimutkainen nestemäinen seos, 
koostuu pääasiassa aromaattisista ja 
osittain hydratuista aromaattisista 
hiilivedyistä, aromaattisista 
typpiyhdisteistä, aromaattisista 
rikkiyhdisteistä, fenoli- ja muista 
aromaattisista happiyhdisteistä ja 
niiden alkyylijohdannaisista.)

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

Kivihiilinesteet, nestemäinen 
liuotinuute;

(Huomattavan liuotinvapaa tuote, 
joka on saatu tislaamalla liuotinta 
suodatetusta kivihiiliuuteliuoksesta, 
joka on tulosta kivihiilen uuttamisesta 
lämmittäen nestemäisessä 
liuottimessa. Musta, puolikiinteä aine, 
koostuu pääasiassa monimutkaisesta 
seoksesta kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä, 
aromaattisia typpiyhdisteitä, 
aromaattisia rikkiyhdisteitä, 
fenoliyhdisteitä ja muita aromaattisia 
happiyhdisteitä ja niiden 
alkyylijohdannaisia.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Kevytöljy (kivihiili), koksiuuni; 
Raakabentsoli
(Haihtuva orgaaninen neste, uutettu 
kaasusta, joka on peräisin 
korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) 
kivihiilen tuhoavasta tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa bentseenistä, 
tolueenista ja ksyleeneistä. Saattaa 
sisältää muita pieniä 
hiilivetyainesosia.)

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

Tisleet (kivihiili), nestemäiset 
liuotinuutteet, primääriset;
(Nestemäinen tuote kaasujen, jotka 
ovat vapautuneet kivihiilen 
uuttamisessa lämmittäen 
nestemäisessä liuottimessa ja jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 
300 °C:seen, tiivistymisestä. Koostuu 
pääasiassa osittain hydratuista 
kondensoituneista aromaattisista 
rengashiilivedyistä, typpeä 
sisältävistä aromaattisista yhdisteistä, 
hapesta ja rikistä ja niiden 
alkyylijohdannaisista, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C4:stä C14:ään.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Tisleet (kivihiili), 
liuotinuute vetykrakattu;
(Tisle, saatu vetykrakkaamalla 
kivihiiliuutetta tai liuosta, joka on 
tulosta nesteliuotinuuttamisesta tai 
ylikriittisen kaasun 
uuttamisprosessista ja joka kiehuu 
likimäärin välillä 30 °C:sta 
300 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista, hydratuista 
aromaattisista ja nafteenisista 
yhdisteistä, niiden 
alkyylijohdannaisista ja alkaaneista, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C4:stä C14:ään. Typpeä, rikkiä 
ja happea sis. arom. ja hydrattuja 
aromaattisia yhdisteitä on myös 
mukana.)

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

Teollisuusbensiini (kivihiili), 
liuotinuute, vetykrakattu;
(Fraktio tisleestä, joka on saatu 
vetykrakkaamalla kivihiiliuutetta tai 
liuosta, joka on tulosta 
nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen 
kaasun uuttamisprosesseista ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 
180 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista, hydratuista 
aromaattisista ja nafteenisista 
yhdisteistä, niiden 
alkyylijohdannaisista ja alkaaneista, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C4:stä C9:ään. Typpeä, rikkiä 
ja happea sis. arom. ja hydrattuja 
aromaattisia yhdisteitä on myös 
mukana.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Bensiini, kivihiili liuotinuute, 
vetykrakattu teollisuusbensiini;
(Moottoripolttoaine, joka on tuotettu 
reformoimalla jalostetusta 
teollisuusbensiinifraktiosta, joka on 
peräisin kivihiiliuutteen 
vetykrakkauksesta tai sellaisen 
liuoksen vetykrakkauksesta, joka on 
saatu nesteliuotinuutto- tai 
ylikriittisen kaasun uuttoprosesseista, 
ja joka kiehuu likimäärin välillä 
30 °C:sta 180 °C:seen. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista ja 
nafteenisista hiilivedyistä, niiden 
alkyylijohdannaisista ja 
alkyylihiilivedyistä, joiden hiililuvut 
ovat pääasiassa välillä C4:stä C9:ään.)

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

Tisleet (kivihiili), liuotinuute, 
vetykrakatut keski;

(Tisle, saatu kivihiiliuutteen tai 
liuoksen, joka on tulosta 
nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen 
kaasun uuttamisprosesseista ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 
300 °C:seen, vetykrakkauksesta. 
Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista 
aromaattisista, hydratuista 
aromaattisista ja nafteenisista 
yhdisteistä, niiden 
alkyylijohdannaisista ja alkaaneista, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C9:stä C14:ään. Typpeä, rikkiä 
ja happea sisältäviä yhdisteitä on 
myös mukana.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Tisleet (kivihiili), liuotinuute 
vetykrakattu hydrattu keski;
(Tisle, joka on tuotettu hiiliuutteen 
vetykrakatun keskitisleen 
hydrauksesta tai sellaisen liuoksen 
hydrauksesta, joka on saatu 
nesteliuotinuutto- tai ylikriittisen 
kaasun uuttoprosesseista, ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 
280 °C:seen. Koostuu pääasiassa 
hydratuista kaksirenkaisista 
hiiliyhdisteistä ja niiden 
alkyylijohdannaisista, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C9:stä C14:ään.)

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

Kevytöljy (kivihiili), 
osakoksausprosessi; Tuoreöljy

(Haihtuva orgaaninen neste, 
kondensoitunut kaasusta, joka on 
peräisin matalalämpötilaisesta (alle 
700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. 
Koostuu pääasiassa C6–10
hiilivedyistä.)

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

Uutteet (raakaöljy), kevyt 
nafteenitisleliuotin

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

Uutteet (raakaöljy), raskas 
parafiinitisleliuotin

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

Uutteet (raakaöljy), kevyt 
parafiinitisleliuotin

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

Uutteet (raakaöljy), raskas 
nafteenitisleliuotin

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

Uutteet (raakaöljy), kevyt 
tyhijökaasuöljyliuotin

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Hiilivedyt, C26–55, arom. pitoisuus 
suuri

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

Jäännökset (maaöljy), atmosfäärinen 
torni; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen jäännös raakaöljyn 
atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C20 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. 
Tämä virta sisältää todennäköisesti
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Kaasuöljyt (maaöljy), raskas tyhjö; 
Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn atmosfäärisen 
tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
350 °C:sta 600 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 5 
painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Tisleet (maaöljy), raskaat 
katalyyttisesti krakatut; Raskas 
polttoöljy

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C35:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
260 °C:sta 500 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Kirkastetut öljyt (maaöljy), 
katalyyttisesti krakatut; Raskas 
polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C20 ja jotka kiehuvat 
yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Jäännökset (maaöljy), vetykrakattu; 
Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona 
vetykrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C20 ja jotka kiehuvat 
yli likimäärin 350 °C:ssa.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Jäännökset (maaöljy), lämpökrakattu; 
Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C20 ja jotka kiehuvat 
yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Tisleet (maaöljy), raskaat 
lämpökrakatut; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C15:stä C36:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 260 °C:sta 
480 °C:seen. Tämä virta sisältää 
todennäköisesti 5 painoprosenttia tai 
enemmän 4–6-jäsenisiä 
kondensoituneita aromaattisia 
rengashiilivetyjä.)

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

Kaasuöljyt (maaöljy), vetykäsitelty 
tyhjö; Raskas polttoöljy

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C13:sta C50:een 
ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 
230 °C:sta 600 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Jäännökset (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä atmosfäärinen torni; Raskas 
polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä atmosfäärisen 
tornin jäännöstä vedyllä katalyytin 
läsnä ollessa olosuhteissa, joiden 
tarkoituksena on ensisijaisesti poistaa 
orgaaniset rikkiyhdisteet. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C20 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. 
Tämä virta sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Kaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä raskas tyhjö; Raskas 
polttoöljy

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä prosessista rikin 
poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
350 °C:sta 600 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut; 
Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona 
höyrykrakkausprosessin (mukaan 
lukien höyrykrakkaus etyleenin 
tuottamiseksi) tuotteiden tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C14 ja jotka kiehuvat 
yli likimäärin 260 °C:ssa. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Jäännökset (maaöljy), atmosfääriset; 
Raskas polttoöljy

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 111
LIITE XVII DG C I FI

(Monimutkainen jäännös raakaöljyn 
atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C11 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 200 °C:ssa. 
Tämä virta sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Kirkastetut öljyt (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä katalyyttisesti 
krakatut; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä katalyyttisesti 
krakattua kirkastettua öljyä vedyllä 
orgaanisen rikin muuttamiseksi 
vetysulfidiksi, joka poistetaan. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa suurempi kuin C20 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
350 °C:ssa. Tämä virta sisältää 
todennäköisesti 5 painoprosenttia tai 
enemmän 4–6-jäsenisiä 
kondensoituneita aromaattisia 
rengashiilivetyjä.)

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

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa 
katalyyttisesti krakatut; Raskas 
polttoöljy

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä keskiraskaita 
katalyyttisesti krakattuja tisleitä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi vetysulfidiksi, joka 
poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C11:stä C30:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 205 °C:sta 
450 °C:seen. Sisältää suhteellisen 
suuren osan trisyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä.)

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä raskaat, katalyyttisesti 
krakatut; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskaita 
katalyyttisesti krakattuja tisleitä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi vetysulfidiksi, joka 
poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C15:stä C35:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 260 °C:sta 
500 °C:seen. Tämä virta sisältää 
todennäköisesti 5 painoprosenttia tai 
enemmän 4–6-jäsenisiä 
kondensoituneita aromaattisia 
rengashiilivetyjä.)

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

Polttoöljy, jäännökset suoratisleet 
kaasuöljyt, korkea rikkipitoisuus; 
Raskas polttoöljy

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Polttoöljy, jäännös; Raskas polttoöljy

(Nestemäinen tuote monista 
jalostusvirroista, yleensä ylijäämistä. 
Koostumus on monimutkainen ja 
vaihtelee raakaöljyn lähteen mukaan.)

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

Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen 
reformointiyksikön jakotislauksen 
jäännöstisle; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen jäännös 
reformointiyksikön katalyyttisen 
jakotislauksen jäännöksen 
tislauksesta. Kiehuu likimäärin yli 
399 °C:ssa.)

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

Jäännökset (maaöljy), raskas 
koksausyksikkökaasuöljy ja 
tyhjökaasuöljy; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona raskaan 
koksausyksikkökaasuöljyn ja 
tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 
230 °C:ssa.)

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

Jäännökset (maaöljy), raskas 
koksausyksikkö ja kevyt tyhjö; 
Raskas polttoöljy

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona raskaan 
koksausyksikkökaasuöljyn ja kevyen 
tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 
230 °C:ssa.)

Jäännökset (maaöljy), kevyt tyhjö; 
Raskas polttoöljy
(Monimutkainen jäännös raakaöljyn 
atmosfäärisestä tislauksesta peräisin 
olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa suurempi kuin C13 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
230 °C:ssa.)

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

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut 
kevyet; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen jäännös 
höyrykrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista ja tyydyttymättömistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on yli 
C7 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 
101 °C:sta 555 °C:seen.)

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

Polttoöljy, n:o 6; Raskas polttoöljy

(Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti 
on 197 10-6 m2s-1 37,7 °C:ssa ja 
maksimiviskositeetti 197 10-5 m2s-1

37,7 °C:ssa.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Jäännökset (maaöljy), keveiden 
tisleiden käsittely-yksikkö, matala 
rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy

(Rikkiä vähän sisältävä 
monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu 
raakaöljyn keveiden tisleiden 
käsittely-yksikkötislauksen 
jäännösfraktiona. Jäännös, joka jää 
jäljelle suorajuoksutetun 
bensiinijakeen, kerosiinijakeen ja 
kaasuöljyjakeen poistamisen jälkeen.)

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

Kaasuöljyt (maaöljy), raskas 
atmosfäärinen; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C35:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
121 °C:sta 510 °C:seen.)

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

Jäännökset (maaöljy), 
koksausyksikön pesuri, 
kondensoituneita rengasaromaatteja 
sisältävä; Raskas polttoöljy

(Hyvin monimutkainen seos 
hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona 
tyhjöjäännöksen ja 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C20 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. 
Tämä virta sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Tisleet (maaöljy), maaöljyjäännökset 
tyhjö; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn atmosfäärisen 
tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta.)

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

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu, 
hartsipitoinen; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen jäännös 
höyrykrakattujen maaöljyjäännösten 
tislauksesta.)

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

Tisle (maaöljy), keskiraskas tyhjö; 
Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn atmosfäärisen 
tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C14:stä C42:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
250 °C:sta 545 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Tisleet (maaöljy), kevyt tyhjö; Raskas 
polttoöljy

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn atmosfäärisen 
tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C11:stä C35:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä
250 °C:sta 545 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), tyhjö; Raskas 
polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn atmosfäärisen 
tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C50:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
270 °C:sta 600 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

Kaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä koksausyksikkö raskas tyhjö; 
Raskas polttoöljy

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla rikki vedyllä 
raskaista koksaustisleaineksista. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C18:sta C44:ään ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 304 °C:sta 
548 °C:seen. Sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut,
tisleet; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tuotettaessa jalostettua 
maaöljytervaa höyrykrakattua tervaa 
tislaamalla. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista ja muista hiilivedyistä 
ja orgaanisista rikkiyhdisteitä.)

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

Jäännökset (maaöljy), tyhjö, kevyet; 
Raskas polttoöljy

(Monimutkainen jäännös raakaöljyn 
atmosfäärisen tislauksen jäännöksen 
tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C24 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 390 °C:ssa.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Polttoöljy, raskas, korkea 
rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla käsittelemätöntä 
maaöljyä. Koostuu pääasiassa 
alifaattisista, aromaattisista ja 
sykloalifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 
400 °C:ssa.)

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

Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen 
krakkaus; Raskas polttoöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C11 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 200 °C:ssa.)

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

Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä 
olosuhteissa katalyyttisesti krakatut, 
lämmöllä pilkotut; Raskas polttoöljy

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita, jota on 
käytetty lämmönsiirtonesteenä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
220 °C:sta 450 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti orgaanisia 
rikkiyhdisteitä.)

Jäännösöljyt (maaöljy); Raskas 
polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
rikkiyhdisteitä ja metallia sisältäviä 
orgaanisia yhdisteitä, saatu 
jäännöksenä 
jalostusjakotislauskrakkaus-
prosesseista. Tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on yli 2 10-6 m².s-1

100 °C:ssa.)

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

Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä 
käsitelty; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raa'an höyrykrakatun 
teollisuusbensiinin käsittelystä ja 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
180 °C:ssa.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä laaja tislausalue keski; Raskas 
polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyainesta 
vedyllä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
150 °C:sta 400 °C:seen.)

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

Jäännökset (maaöljy), katalyyttisen 
reformointiyksikön 
jakotislauskolonni; Raskas polttoöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona katalyyttisen 
reformointiprosessin tuotteen 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C10:stä 
C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 160 °C:sta 400 °C:seen. Tämä 
virta sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

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

(Monimutkainen seos hiilivetyjä. 
Koostuu pääasiassa alifaattisista, 
alisyklisistä ja aromaattisista 
hiilivedyistä. Saattaa myös sisältää 
pieniä määriä typpi-, happi- ja 
rikkiyhdisteitä. Tämä kategoria 
käsittää kevyet, keskiraskaat ja 
raskaat maaöljyt sekä öljyt, jotka on 
jatkettu tervahiekoista. 
Hiilivetypitoiset materiaalit, jotka 
tarvitsevat suuria kemiallisia 
muutoksia, jotta ne voitaisiin kerätä 
tai muuttaa maaöljyn jalostuksen 
raaka-aineiksi, kuten raa'at kiviöljyt; 
jalostetut kiviöljyt ja nestemäiset 
kivihiilipolttoaineet eivät sisälly tähän 
määritelmään.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
krakatun teollisuusbensiinin 
propaaninpoistoyksikkö yläpuolella, 
C3-rikas happovapaa; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakattujen 
hiilivetyjen jakotislauksesta ja 
käsitelty happamien epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C2:sta 
C4:ään, pääasiassa C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Kaasut (maaöljy), katalyyttinen 
krakkausyksikkö; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen krakkausprosessin 
tuotteiden tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen 
krakkausyksikkö, C1–5-rikas; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C1:stä C6:een, 
pääasiassa C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
polymeroidun teollisuusbensiinin 
stabilointiyksikkö yläpuolella, C2–4-
rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti polymeroidun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausstabiloinnista. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C2:sta C6:een, 
pääasiassa C2:sta C4:ään.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Kaasut (maaöljy), katalyyttinen 
reformointiyksikkö, C1–4-rikas; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
reformointiprosessin tuotteita. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on välillä C1:stä C6:een, pääasiassa 
C1:stä C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), C3–5-olefiininen 
parafiininen alkylointisyöte; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos olefiinisia ja 
parafiinisia hiilivetyjä, joiden 
hiililuku on välillä C3:sta C5:een ja 
joita käytetään alkyloinnin syötteenä. 
Ympäröivät lämpötilat normaalisti 
ylittävät näiden seosten kriittiset 
lämpötilat.)

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

Kaasut (maaöljy), C4-rikas; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
jakotislausprosessin tuotteita. 
Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C3:sta 
C5:een, pääasiassa C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Kaasut (maaöljy), 
etaaninpoistoyksikkö yläpuolella; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin kaasu- ja 
bensiinifraktioita. Sisältää pääasiassa 
etaania ja etyleeniä.)

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

Kaasut (maaöljy), 
isobutaaninpoistotorni yläpuolella; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu butaanibutyleenivirran 
atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C3:sta 
C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), 
propaaninpoistoyksikkö kuiva, 
propeenirikas; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
katalyyttisen krakkausprosessin 
kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu
pääasiassa propyleenistä, mukana 
myös etaania ja propaania.)

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

Kaasut (maaöljy), 
propaaninpoistoyksikkö yläpuolella; 
Maaöljykaasu

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
katalyyttisen krakkausprosessin 
kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C2:sta 
C4:ään.)

Kaasut (maaöljy), kaasun 
talteenottolaitos 
propaaninpoistoyksikkö yläpuolella; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla sekalaisia 
hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa 
propaanista.)

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

Kaasut (maaöljy), Girbatoliyksikön 
syöte; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota 
käytetään syötteenä 
Girbatoliyksikköön rikkivedyn 
poistamiseksi. Koostuu alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Kaasut (maaöljy), isomeroidun 
teollisuusbensiinin jakotislauslaite, 
C4-rikas, vetysulfidivapaa; 
Maaöljykaasu

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti krakatun kirkastetun 
öljyn ja lämpökrakatun 
tyhjöjäännöksen jakotislauksen 
kokoamissäiliö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla katalyyttisesti 
krakattua kirkastettua öljyä ja 
lämpökrakattua tyhjöjäännöstä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin stabilisoinnin 
absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin stabiloinnista. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen 
krakkausyksikkö, katalyyttisen 
reformointiyksikön ja rikin poiston 
vedyllä yhdistetty jakotislauslaite; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla tuotteita 
katalyyttisestä krakkaus-, 
katalyyttisestä reformointi- ja rikin 
poisto vedyllä -prosesseista, käsitelty 
happamien epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausstabilointiyksikkö; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausstabiloinnista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C4:ään.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), 
alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta 
C4-rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu suorajuoksutetun 
teollisuusbensiinin, 
tislausjäännöskaasun ja katalyyttisesti 
reformoidun teollisuusbensiinin 
stabiloijajäännöskaasun 
jakotislausstabiloinnista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C3:sta C6:een, pääasiassa 
butaanista ja isobutaanista.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
alkaanikaasun talteenottolaitos, C1–2-
rikas; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislejäännöskaasun, 
suorajuoksutetun teollisuusbensiinin, 
katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin 
stabiloijajäännöskaasun 
jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C1:stä C5:een, pääasiassa 
metaanista ja etaanista.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), 
tyhjöjäännökset 
lämpökrakkausyksikkö; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjöjäännösten 
lämpökrakkauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C5:een.)

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

Hiilivedyt, C3–4-rikas; maaöljytisle; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn tislauksesta ja 
kondensoinnista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C3:sta C5:een, pääasiassa 
C3:sta C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), laajan tislausalueen 
suoratisleteollisuusbensiinin 
heksaaninpoistoyksikön poisto; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu laajan tislausalueen 
suorajuoksutetun teollisuusbensiinin 
jakotislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

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

Kaasut (maaöljy), 
vetykrakkauspropaaninpoistoyksikön 
poisto, hiilivetyrikas; Maaöljykaasu

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu vetykrakkausprosessin 
tuotteiden tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä 
määriä vetyä ja rikkivetyä.)

Kaasut (maaöljy), kevyen 
suoratisleteollisuusbensiinistabilointiy
ksikön poisto; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu suorajuoksutetun 
teollisuusbensiinin stabiloinnista. 
Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

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

Jäännökset (maaöljy), 
alkylointijakotislauskolonni, C4-rikas; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen jäännös useiden 
jalostusoperaatioiden virtojen 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C4:stä 
C5:een, pääasiassa butaanista ja jotka 
kiehuvat likimäärin välillä –
11,7 °C:sta 27,8 °C:seen.)

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

Hiilivedyt, C1–4, makeutettu; 
Maaöljykaasu

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu altistamalla hiilivetykaasut 
makeutusprosessille merkaptaanien 
korvaamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
164 °C:sta –0,5 °C:seen.)

Hiilivedyt, C1–3; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C3:een, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –164 °C:sta –
42 °C:seen.)

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

Hiilivedyt, C1–4, 
butaaninpoistoyksikköfraktio; 
Maaöljykaasu

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

Kaasut (maaöljy), C1–5, märkä; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai 
tornikaasuöljyn krakkauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een.)

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

Hiilivedyt, C2–4; Maaöljykaasu 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Hiilivedyt, C3; Maaöljykaasu 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kaasuöljyn katalyyttisestä 
krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), 
propaaninpoistoyksikön pohjat 
jakotislauspoisto; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu propaaninpoistajan pohjien 
jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa 
butaanista, isobutaanista ja 
butadieenista.)

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

Kaasut (maaöljy), jalostesekoitus; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos, saatu useista 
prosesseista. Koostuu vedystä, 
vetysulfidista ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttinen
krakkaus; Maaöljykaasu

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen krakkausprosessin 
tuotteiden tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C3:sta 
C5:een.)

Kaasut (maaöljy), C2–4; makeutettu; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla maaöljytisle 
makeutusprosessille merkaptaanien 
korvaamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –51 °C:sta –
34 °C:seen.)

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

Kaasut (maaöljy), raakaöljyn 
jakotislauspoisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu raakaöljyn jakotislauksesta. 
Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Kaasut (maaöljy), 
heksaaninpoistoyksikön poisto; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu yhdistettyjen 
teollisuusbensiinivirtojen 
jakotislauksesta. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), kevyt 
suoratislebensiinijakotislausstabilointi
yksikön poisto; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kevyen suorajuoksutetun 
bensiinin jakotislauksesta. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin 
yhdistäjän 
rikinpoistostrippausyksikön poisto; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu teollisuusbensiinin yhdistäjän 
rikinpoistoprosessista ja stripattu 
teollisuusbensiinituotteesta. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Kaasut (maaöljy), 
suoratisleteollisuusbensiinin 
katalyyttisen reformoinnin poisto; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoimalla 
suoratisleteollisuusbensiiniä ja 
jakotislaamalla koko virta. Koostuu 
metaanista, etaanista ja propaanista.)

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

Kaasut (maaöljy), nesteytetty 
katalyyttinen krakkausyksikkö 
jakotislauskolonni yläpuolella; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla C3–C4 -
jakotislauskolonnin latausta. Koostuu 
pääasiassa C3-hiilivedyistä.)

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

Kaasut (maaöljy), 
suoratislestabilointiyksikön poisto; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla nestettä 
ensimmäisestä tornista, jota käytetään 
raakaöljyn tislaukseen. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
krakatun teollisuusbensiinin 
butaaninpoistoyksikkö; Maaöljykaasu

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin jakotislauksesta. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti krakattu tisle ja 
teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin ja tisleen 
jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy),
lämpökrakattu tisle, kaasuöljy ja 
teollisuusbensiinin 
absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu eristämällä lämpökrakatut 
tisleet, teollisuusbensiini ja kaasuöljy. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
lämpökrakattu 
hiilivetyjakotislausstabilointiyksikkö, 
maaöljykoksaus; Maaöljykaasu

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislausstabiloimalla 
lämpökrakattuja hiilivetyjä maaöljyn 
koksausprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

Kaasut (maaöljy), kevyet 
höyrykrakatut, 
butadieenikonsentraatti; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
lämpökrakkausprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa C4.)

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

Kaasut (maaöljy), 
suoratisleteollisuusbensiinin 
katalyyttinen reformointiyksikkö 
stabilointiyksikkö yläpuolella; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoimalla 
suoratisleteollisuusbensiiniä ja 
jakotislaamalla koko virta. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

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

Hiilivedyt, C4; Maaöljykaasu 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkaanit C1–4-rikas, C3-rikas; 
Maaöljykaasu

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Kaasut (maaöljy), 
höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla 
höyrykrakkausprosessin tuotteita. 
Koostuu pääasiassa propyleenistä, 
mukana propaania, ja kiehuu 
likimäärin välillä –70 °C:sta 
0 °C:seen.)

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

Hiilivedyt, C4, 
höyrykrakkausyksikkötisle; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla 
höyrykrakkausprosessin tuotteita. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on C4, pääasiassa 
1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää 
myös butaania ja isobuteenia ja 
kiehuu likimäärin välillä –12 °C:sta 
5 °C:een.)

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

Maaöljykaasut, nesteytetty, 
makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu altistamalla nesteytetty 
maaöljykaasuseos 
makeutusprosessille merkaptaanien 
hapettamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa C4 tyydyttyneistä 
ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni- ja 
isobuteenivapaa; Maaöljykaasu

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

Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-
fraktio kupariammoniumasetaattiuute, 
C3–5- ja C3–5-tyydyttymätön, 
butadieenivapaa; Maaöljykaasu

649- 119 -00-5 307-769-4 97722-19-5 K

Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin 
syöte; Jalostuskaasu
(Syötekaasu amiinisysteemiin 
vetysulfidin poistamiseksi. Koostuu 
pääasiassa vedystä. Hiilimonoksidia, 
hiilidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een, 
saattaa myös olla paikalla.)

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

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön 
vetyrikinpoistoyksikön poisto; 
Jalostuskaasu

(Bentseeniyksikön tuottamat 
poistokaasut. Koostuu pääasiassa 
vedystä. Hiilimonoksidia ja 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een, 
mukaan lukien bentseeni, saattaa 
myös olla paikalla.)

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

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön 
kierrätys, vetyrikas; Jalostuskaasu

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kierrättämällä bentseeniyksikön 
kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, 
mukana pieniä määriä 
hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden 
hiililuku on välillä C1:stä C6:een.)

Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-
typpi-rikas; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu sekoiteöljyn tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa vedystä ja 
typestä, mukana useita pieniä määriä 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
reformoidun teollisuusbensiinin 
strippausyksikkö yläpuolella; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin stabiloinnista. 
Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), C6–8-katalyyttisen 
reformointiyksikön kierrätys; 
Jalostuskaasu

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita C6–C8
katalyyttisestä reformoinnista ja 
kierrätetty vedyn säilyttämiseksi. 
Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa 
myös sisältää useita pieniä määriä 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä 
ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

Kaasut (maaöljy), C6–8-katalyyttinen 
reformointiyksikkö; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita C6–8
syötteen katalyyttisestä 
reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C1:stä 
C5:een, ja vedystä.)

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

Kaasut (maaöljy), C6–8 katalyyttisen 
reformointiyksikön kierrätys, 
vetyrikas; Jalostuskaasu

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

Kaasut (maaöljy), C2-palaustusvirta; 
Jalostuskaasu

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu erottamalla vety kaasuvirrasta, 
joka koostuu pääasiassa vedystä, 
jonka mukana on pieniä määriä 
typpeä, hiilimonoksidia, metaania, 
etaania ja etyleeniä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, kuten 
metaanista, etaanista ja etyleenistä, 
mukana pieniä määriä vetyä, typpeä 
ja hiilimonoksidia.)

Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, 
kaasunkonsentrointiyksikön poistot; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos kuivia kaasuja 
kaasunkonsentrointiyksiköstä. 
Koostuu vedystä, vetysulfidista ja 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C3:een.)

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

Kaasut (maaöljy), kaasukonsentraatio 
uudelleenabsorberitisle; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
yhdistetyistä kaasuvirroista 
kaasukonsentraatin 
uudelleenabsorberissa. Koostuu 
pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, 
hiilidioksidista, typestä, vetysulfidista 
ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
välillä C1:stä C3:een.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Kaasut (maaöljy), 
vetyabsorbointiyksikön poisto; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
absorboimalla vetyä vetyrikkaasta 
virrasta. Koostuu vedystä, 
hiilimonoksidista, typestä ja 
metaanista, mukana pieniä määriä C2-
hiilivetyjä.)

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

Kaasut (maaöljy), vetyrikas; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, erotettu 
kaasuna hiilivetykaasuista 
jäähdyttämällä. Koostuu pääasiassa 
vedystä, mukana useita pieniä määriä 
hiilimonoksidia, typpeä, metaania ja 
C2-hiilivetyjä.)

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

Kaasut (maaöljy), vetykäsittelijän 
kierrätyssekoiteöljy, vety- ja 
typpirikas; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
kierrätetystä vetykäsitellystä 
sekoiteöljystä. Koostuu pääasiassa 
vedystä ja typestä, mukana monia 
pieniä määriä hiilimonoksidia, 
hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), kierrätys, 
vetyrikas; Jalostuskaasu

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
kierrätetyistä reaktorikaasuista. 
Koostuu pääasiassa vedystä, mukana 
monia pieniä määriä hiilimonoksidia, 
hiilidioksidia, typpeä, vetysulfidia ja 
tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, 
joiden hiililuku on välillä C1:stä 
C5:een.)

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön 
korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
reformoijista. Koostuu pääasiassa 
vedystä, mukana monia pieniä määriä 
hiilimonoksidia ja alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), reformoiva 
vetykäsittelijä; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
reformoivasta 
vetykäsittelyprosessista. Koostuu 
pääasiassa vedystä, metaanista ja 
etaanista, mukana monia pieniä 
määriä vetysulfidia ja alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C3:sta C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), reformoiva 
vetykäsittelijä, vety- ja metaanirikas; 
Jalostuskaasu

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
reformoivasta 
vetykäsittelyprosessista. Koostuu 
pääasiassa vedystä ja metaanista, 
mukana monia pieniä määriä 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä 
ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C2:sta C5:een.)

Kaasut (maaöljy), reformoivan 
vetykäsittelijän korvaus, vetyrikas; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
reformoivasta 
vetykäsittelyprosessista. Koostuu 
pääasiassa vedystä, mukana monia 
pieniä määriä hiilimonoksidia ja 
alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), 
lämpökrakkaustisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu vedystä, 
vetysulfidista, hiilimonoksidista, 
hiilidioksidista ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C6:een.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen 
krakkausyksikön 
jakotislausabsorbointiyksikkö; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen krakkausprosessin 
tuotteiden uudelleenjakotislauksesta. 
Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C3:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin separaattori; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoimalla 
suoratisleteollisuusbensiiniä. Koostuu 
vedystä ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C6:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin stabilointiyksikkö; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinin stabiloinnista. 
Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun 
tisleen vetykäsittelijäseparaattori; 
Jalostuskaasu

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä krakattuja tisleitä 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C5:een.)

Jäännöskaasu (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä 
suoratisleteollisuusbensiinin 
separaattori; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla rikki vedyn avulla 
suorajuoksutetusta 
teollisuusbensiinistä. Koostuu vedystä 
ja tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

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

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
reformoitu 
suoratisleteollisuusbensiinin 
stabilointiyksikkö yläpuolella; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti reformoimalla 
suoratisleteollisuusbensiiniä ja tämän 
jälkeen jakotislaamalla koko virta. 
Koostuu vedystä, metaanista, 
etaanista ja propaanista.)

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

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön 
sivuvirran korkeapaineisen 
erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
korkeapaineisesti leimahduttamalla 
reformointireaktorin sivuvirtaa. 
Koostuu pääasiassa vedystä, mukana 
monia pieniä määriä metaania, 
etaania ja propaania.)

Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön 
sivuvirran matalapaineisen 
erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
matalapaineisesti leimahduttamalla 
reformointireaktorin sivuvirtaa. 
Koostuu pääasiassa vedystä, mukana 
monia pieniä määriä metaania, 
etaania ja propaania.)

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

Kaasut (maaöljy), 
öljynjalostuskaasutisleen poisto; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, erotettu 
tislaamalla kaasuvirtaa, joka sisältää 
vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia 
ja hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
välillä C1:stä C6:een, tai saatu 
krakkaamalla etaania ja propaania. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C1:stä C2:een, vedystä, typestä ja 
hiilimonoksidista.)

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

Kaasut (maaöljy), bentseeniyksikön 
vetykäsittelijä 
pentaaninpoistoyksikkö yläpuolella; 
Jalostuskaasu

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
käsittelemällä bentseeniyksikön 
syötettä vedyllä katalyytin läsnä 
ollessa, jonka jälkeen poistetaan 
pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, 
etaanista ja propaanista, mukana 
monia pieniä määriä typpeä, 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja 
hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een. 
Saattaa sisältää pieniä määriä 
bentseeniä.)

Kaasut (maaöljy), sekundäärisen 
absorbointiyksikön poisto, nesteytetty 
katalyyttinen krakkausyksikkö 
yläpuolella jakotislauskolonni; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
jakotislaamalla yläpuolisia 
katalyyttisen krakkausprosessin 
tuotteita nesteytetyssä katalyyttisessä 
krakkaajassa. Koostuu vedystä, 
typestä ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C3:een.)

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

Maaöljytuotteet, jalostuskaasut; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, joka koostuu 
pääasiassa vedystä, mukana pieniä 
määriä metaania, etaania ja 
propaania.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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Kaasut (maaöljy), vetykrakkaava 
matalapaineinen separaattori; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
vetykrakkausprosessireaktorin 
sivuvirran neste-höyry-erotuksesta. 
Koostuu pääasiassa vedystä ja 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C3:een.)

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

Kaasut (maaöljy), jalostus; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu useista 
maaöljyn jalostusoperaatioista. 
Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C3:een.)

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

Kaasut (maaöljy), bensiinin 
reformointiyksikön tuotteiden 
separaattorin poisto; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
nafteenien kemiallisesta 
reformoinnista aromaateiksi. Koostuu 
vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn 
happaman kerosiinin 
pentaaninpoistoyksikkö 
stabilointiyksikön poisto; 
Jalostuskaasu

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
vetykäsitellyn kerosiinin 
pentaaninpoistostabiloinnista. 
Koostuu pääasiassa vedystä, 
metaanista, etaanista ja propaanista, 
mukana monia pieniä määriä typpeä, 
rikkivetyä, hiilimonoksidia ja 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C5:een.)

Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn 
happaman kerosiinin erotussäiliö; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu yksikön, 
joka käsittelee hapanta kerosiinia 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa, 
leimahdusrummusta. Koostuu 
pääasiassa vedystä ja metaanista, 
mukana monia pieniä määriä typpeä, 
hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C2:sta 
C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), tisleen yhdistäjän 
rikinpoistostrippausyksikön poisto; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, stripattu 
yhdistäjärikinpoistoprosessin 
nestemäisestä tuotteesta. Koostuu 
rikkivedystä, metaanista, etaanista ja 
propaanista.)

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

Kaasut (maaöljy), nesteytetyn 
katalyyttisen 
krakkausyksikköjakotislauksen 
poisto; Jalostuskaasu

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
jakotislaamalla nesteytetyn 
katalyyttisen krakkausprosessin 
yläpuolista tuotetta. Koostuu vedystä, 
rikkivedystä, typestä ja hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een.)

Kaasut (maaöljy), nesteytetty 
katalyyttinen krakkausyksikkö pesee 
sekundäärisen absorbointiyksikön 
pois; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
pesemällä yläpuolista kaasua 
nesteytetystä katalyyttisestä 
krakkaajasta. Koostuu vedystä, 
typestä, metaanista, etaanista ja 
propaanista.)

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

Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen 
vetykäsittelijärikinpoistostrippausyksi
kön poisto; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, stripattu 
raskaan tisleen 
vetykäsittelyrikinpoistoprosessin 
nestemäisestä tuotteesta. Koostuu 
vedystä, rikkivedystä ja 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), bensiinin 
reformointiyksikköstabilointiyksikön 
poisto, kevyiden loppujen jakotislaus; 
Jalostuskaasu

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
jakotislaamalla kevyitä loppuja 
platinareformerin platinareaktoreista. 
Koostuu vedystä, metaanista, 
etaanista ja propaanista.)

Kaasut (maaöljy), esileimahdustornin 
poisto, raakatisle; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
ensimmäisestä tornista, jota käytetään 
raakaöljyn tislauksessa. Koostuu 
typestä ja tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), 
tervastrippausyksikön poisto; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
pelkistetyn raakaöljyn 
jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), 
yhdistäjästrippausyksikön poisto; 
Jalostuskaasu

(Seos vetyä ja metaania, saatu 
yhdistäjäyksikön tuotteiden 
jakotislauksesta.)

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

Jäännöskaasu (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä katalyyttisesti 
teollisuusbensiinin separaattori; 
Jalostuskaasu

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu teollisuusbensiinin 
rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu 
vedystä, metaanista, etaanista ja 
propaanista.)

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen 
teollisuusbensiinin 
vetyrikinpoistoyksikkö; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
suorajuoksutetun teollisuusbensiinin 
rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu 
vedystä ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), 
imeytysabsorbointiyksikön poisto, 
nesteytetyn katalyyttisen 
krakkausyksikön ja kaasuöljyn 
rikinpoiston yläpuolinen jakotislaus; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
jakotislaamalla tuotteita nesteytetystä 
katalyyttisestä krakkaajasta ja 
kaasuöljyn rikinpoistajasta. Koostuu 
vedystä ja hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C4:ään.)

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

Kaasut (maaöljy), raakatisle ja 
katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(Monimutkainen seos, saatu 
raakatislaus- ja katalyyttisestä 
krakkausprosesseista. Koostuu 
vedystä, rikkivedystä, typestä, 
hiilimonoksidista ja parafiinisista ja 
oleiinisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C6:een.)

Kaasut (maaöljy), 
kaasuöljydietanoliamiinipesurin 
poisto; Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
poistamalla rikki kaasuöljystä 
dietanoliamiinilla. Koostuu 
pääasiassa rikkivedystä ja 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C1:stä C5:een.)

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

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn 
vetyrikinpoiston sivuvirta; 
Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
erottamalla nestefaasi 
hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu 
pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C3:een.)

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

Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn 
vetyrikinpoiston puhallus; 
Jalostuskaasu

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 157
LIITE XVII DG C I FI

(Monimutkainen kaasuseos, saatu 
reformoijasta ja hydrausreaktorin 
tyhjennyksistä. Koostuu pääasiassa 
vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C4:ään.)

Kaasut (maaöljy), hydraajan 
sivuvirran erotussäiliön poisto; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen kaasuseos, saatu 
leimahduttamalla sivuvirrat 
hydrausreaktion jälkeen. Koostuu 
pääasiassa vedystä ja alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

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

Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin 
höyrykrakkauksen korkeapaineinen 
jäännös; Jalostuskaasu
(Monimutkainen seos, saatu 
sekoituksena teollisuusbensiinin 
höyrykrakkausprosessin 
kondensoitumattomista osista sekä 
myöhempien tuotteiden valmistelusta 
saaduista jäännöskaasuista. Koostuu 
pääasiassa vedystä ja parafiinisista ja 
olefiinisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een, joihin saattaa olla 
sekoittuneena luonnonkaasua.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Kaasut (maaöljy), jäännöksen 
viskositeetinvähennyksen poisto; 
Jalostuskaasu

(Monimutkainen seos, saatu 
jäännösten 
viskositeetinvähennyksestä uunissa. 
Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja 
parafiinisista ja olefiinisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Parafiiniöljy (maaöljy), 
happokäsitelty; Parafiiniöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä parafiiniöljyä 
rikkihapolla. Koostuu pääasiassa 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een.)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

Parafiiniöljy (maaöljy), savikäsitelty; 
Parafiiniöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä parafiiniöljyä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
läsnä olevien polaaristen yhdisteiden 
jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C20:sta C50:een.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Kaasut (maaöljy), C3–4; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita raakaöljyn 
krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C3:sta 
C4:ään, pääasiassa propaanista ja 
propyleenistä, ja kiehuu likimäärin 
välillä –51 °C:sta –1 °C:seen.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti krakattu tisle ja 
katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausabsorbointiyksikkö; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka 
on saatu tislaamalla tuotteita 
katalyyttisesti krakatuista tisleistä ja 
katalyyttisesti krakatusta 
teollisuusbensiinistä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C1:stä C4:ään.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti polymeroidun 
teollisuusbensiinijakotislauksen 
stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
teollisuusbensiinin polymeroinnin 
tuotteiden jakotislausstabiloinnista. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C1:stä 
C4:ään.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoidun 
teollisuusbensiinijakotislauksen 
stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislausstabiloimalla 
katalyyttisesti reformoitua 
teollisuusbensiiniä ja josta on 
poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C4:een.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

Jäännöskaasu (maaöljy), krakatun 
tisleen 
vetykäsittelijästrippausyksikkö; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä lämpökrakattuja 
tisleitä vedyllä katalyytin 
läsnäollessa. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C1:stä 
C6:een.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen 
tisleen vetyrikinpoistoyksikkö, 
vetysulfidivapaa; Maaöljykaasu

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu suorajuoksutettujen tisleiden 
katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn 
avulla ja josta on poistettu rikkivety 
amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuöljyn 
katalyyttinen 
krakkausabsorbointiyksikkö; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kaasuöljyn katalyyttisen 
krakkauksen tuotteiden tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun 
talteenottolaitos; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun 
talteenottolaitoksen 
etaaninpoistoyksikkö; Maaöljykaasu

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C4:ään.)

Jäännöskaasu (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä tisleen ja rikki 
poistettu vedyllä teollisuusbensiinin 
jakotislauskolonni, happovapaa; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla 
teollisuusbensiiniä ja tislattuja 
hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Jäännöskaasu (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä 
tyhjökaasuöljystrippausyksikkö, 
rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjökaasuöljyn, josta on 
poistettu rikki vedyn avulla 
katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, 
vetysulfidi on poistettu 
amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C6:een.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen 
suoratisleteollisuusbensiinin 
stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kevyen suorajuoksutetun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausstabiloinnista ja josta on 
poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C5:een.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-
propyleenialkylointisyöte 
valmistelevaan 
etaaninpoistoyksikköön; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla propaanin 
reaktiotuotteita propyleenin kanssa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Jäännöskaasu (maaöljy), 
tyhjökaasuöljyn 
vetyrikinpoistoyksikkö, 
rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tyhjökaasuöljyn katalyyttisestä 
rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on 
poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C6:een.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
krakattu yläpuolella; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
48 °C:sta 32 °C:seen.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alkaanit, C1–2; Maaöljykaasu 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkaanit, C2–3; Maaöljykaasu 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alkaanit, C3–4; Maaöljykaasu 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkaanit, C4–5; Maaöljykaasu 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 165
LIITE XVII DG C I FI

Polttokaasut; Maaöljykaasu

(Seos kevyitä kaasuja. Koostuu 
pääasiassa vedystä ja/tai 
matalamolekyylipainoisista 
hiilivedyistä.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Polttokaasut, raakaöljytisleet; 
Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos kevyitä 
kaasuja, saatu raakaöljyn tislauksesta 
ja teollisuusbensiinin katalyyttisestä 
reformoinnista. Koostuu vedystä ja 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
217 °C:sta –12 °C:seen.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Hiilivedyt, C3–4; Maaöljykaasu 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Hiilivedyt, C4–5; Maaöljykaasu 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Hiilivedyt, C2–4, C3-rikas; 
Maaöljykaasu

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Maaöljykaasut, nesteytetyt; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
40 °C:sta 80 °C:seen.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Maaöljykaasut, nesteytetyt, 
makeutetut; Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla nesteytetty 
maaöljykaasuseos 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
40 °C:sta 80 °C:seen.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Kaasut (maaöljy), C3–4, 
isobutaanirikas; Maaöljykaasu

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien 
hiilivetyjen, joiden hiililuvut 
tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, 
pääasiassa butaanin ja isobutaanin, 
tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä 
ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta 
C4:ään, pääasiassa isobutaanista.)

Tisleet (maaöljy), C3–6, 
piperyleenirikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien 
alifaattisten hiilivetyjen, joiden 
hiililuvut tavallisesti ovat välillä 
C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C3:sta C6:een, 
pääasiassa piperyleeneistä.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Kaasut (maaöljy), butaanin 
jakotislauskolonni yläpuolella; 
Maaöljykaasu
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla butaanivirtaa. 
Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C4:ään.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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Kaasut (maaöljy), C2–3; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen 
jakotislausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Sisältää pääasiassa 
etaania, etyleeniä, propaania ja 
propyleeniä.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
krakatun kaasuöljyn 
propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-
rikas happovapaa; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla katalyyttisesti 
krakatun kaasuöljyn hiilivetyvirtaa ja 
käsitelty vetysulfidin ja muiden 
happamien epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C3:sta 
C5:een, pääasiassa C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti 
krakatun teollisuusbensiinin 
butaaninpoistoyksikön pohjat, C3–5-
rikas; Maaöljykaasu

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakatun 
teollisuusbensiinin stabiloinnista. 
Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C5:een.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroidun 
teollisuusbensiinin 
jakotislausstabilointiyksikkö; 
Maaöljykaasu

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu isomeroidun teollisuusbensiinin 
jakotislausstabilointituotteista. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C1:stä C4:ään.)

Parafiiniöljy (maaöljy), hiilikäsitelty; 
Parafiiniöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu parafiiniöljyn käsittelystä 
aktivoidulla hiilellä hivenainesosasten 
ja epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suoraketjuisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Tisleet (maaöljy), makeutetut keski; 
Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla maaöljytisle 
makeutusprosessille merkaptaanien 
korvaamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
345 °C:seen.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Kaasuöljyt (maaöljy), 
liuotinjalostetut; Kaasuöljy –
täsmentämätön

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C11:stä C25:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 205 °C:sta 
400 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
keski; Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
345 °C:een.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Kaasuöljyt (maaöljy), 
happokäsitellyt; Kaasuöljy –
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C13:sta C25:een 
ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 
230 °C:sta 400 °C:een.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
keski; Kaasuöljy – täsmentämätön

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C11:stä C20:een 
ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 
205 °C:sta 345 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), happokäsitellyt 
kevyet; Kaasuöljy – täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
150 °C:sta 290 °C:seen.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Kaasuöljyt (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloitu; Kaasuöljy –
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista happamien 
ainesosien poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
230 °C:sta 400 °C:een.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Tisleet (maaöljy), kemiallisesti 
neutraloidut keski; Kaasuöljy –
täsmentämätön

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista happamien 
ainesosien poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C11:stä C20:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
205 °C:sta 345 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt keski; 
Kaasuöljy – täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka 
on tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidusta savesta, 
tavallisesti suodatusprosessista 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
345 °C:seen.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
keski; Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C11:stä C25:een 
ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 
205 °C:sta 400 °C:seen.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Kaasuöljyt (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä; Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyvarastosta käsittelemällä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi rikkivedyksi, joka 
poistetaan. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
230 °C:sta 400 °C:seen.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä keski; Kaasuöljy –
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyvarastosta käsittelemällä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi rikkivedyksi, joka 
poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C11:stä C25:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 205 °C:sta 
400 °C:seen.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Tisleet (maaöljy), katalyyttisen 
reformointiyksikön jakotislauksen 
jäännös, korkealla kiehuva; Kaasuöljy 
– täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
katalyyttisesti reformoivan 
jakotislauslaitteen ylijäämästä. 
Kiehuu likimäärin välillä 343 °C:sta 
399 °C:seen.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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Tisleet (maaöljy), katalyyttisen 
reformointiyksikön jakotislauksen 
jäännös, keskialueella kiehuva; 
Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
katalyyttisesti reformoivan 
jakotislauslaitteen ylijäämästä. 
Kiehuu likimäärin välillä 288 °C:sta 
371 °C:seen.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Tisleet (maaöljy), katalyyttisen 
reformointiyksikön jakotislauksen 
jäännös, matalalla kiehuva; Kaasuöljy 
– täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
katalyyttisesti reformoivan 
jakotislauslaitteen ylijäämän 
tislauksesta. Kiehuu likimäärin alle 
288 °C:ssa.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Tisleet (maaöljy), korkeasti jalostetut 
keski; Kaasuöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla maaöljyfraktio 
useille seuraavista toimenpiteistä: 
suodattaminen, linkoaminen, 
atmosfäärinen tislaus, tyhjötislaus, 
happamoittaminen, neutralointi ja 
savikäsittely. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C10:stä C20:een.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Tisleet (maaöljy), katalyyttinen 
reformointiyksikkö, raskaat 
aromaattiset konsentraatit; Kaasuöljy 
– täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisesti 
reformoitua maaöljyjaetta. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C10:stä C16:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
200 °C:sta 300 °C:seen.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Kaasuöljyt, parafiininen; Kaasuöljy –
täsmentämätön
(Tisle, saatu uudelleen tislaamalla 
monimutkaista hiilivetyseosta, joka 
on saatu tislaamalla sivuvirtoja 
parafiinien voimakkaasta 
katalyyttisestä vetykäsittelystä. 
Kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 
330 °C:seen.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
liuotinjalostettu rikki poistettu vedyllä 
raskas; Kaasuöljy – täsmentämätön

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Hiilivedyt, C16–20, vetykäsitelty 
keskitisle, kevyet tisleet; Kaasuöljy –
täsmentämätön

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ensimmäisinä juoksutuksina 
keskitisleen vedyllä käsittelyn 
sivuvirtojen tyhjötislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 290 °C:sta 
350 °C:seen. Tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on 2 10-6 m².s-1

100 °C:ssa.)

Hiilivedyt, C12–20, vetykäsitelty 
parafiininen, kevyet tisleet; Kaasuöljy 
– täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ensimmäisinä juoksutuksina 
raskaiden parafiinien vedyllä 
käsittelyn katalyytin läsnäollessa 
sivuvirtojen tyhjötislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C12:sta C20:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 230 °C:sta 
350 °C:seen. Tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on 2 10-6 m².s-1

100 °C:ssa .)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Hiilivedyt, C11–17, liuotinuutettu kevyt 
nafteeninen; Kaasuöljy –
täsmentämätön

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä 
nafteenisesta tisleestä, jonka 
viskositeetti on 2.2 10-6 m².s-1

40 °C:ssa . Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C11:stä C17:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
200 °C:sta 300 °C:seen.)

Kaasuöljyt, vetykäsitelty; Kaasuöljy –
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu parafiinien vetykäsittelyn 
katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen 
uudelleentislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C17:stä 
C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 330 °C:sta 340 °C:seen.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Tisleet (maaöljy), hiilikäsitellyt 
kevyet parafiiniset; Kaasuöljy –
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
aktivoidulla puuhiilellä polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C12:sta C28:aan.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Tisleet (maaöljy), keskiraskaat 
parafiiniset, hiilikäsitellyt; Kaasuöljy 
– täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyä 
aktivoidulla puuhiilellä polaaristen 
jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C16:sta C36:een.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Tisleet (maaöljy), keskiraskaat 
parafiiniset, savikäsitellyt; Kaasuöljy 
– täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyä 
valkaisusavella polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C16:sta C36:een.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkaanit, C12–26-haarautuneet ja 
lineaariset

649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Voitelurasvat; Rasva
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C12:sta C50:een. Saattaa sisältää 
orgaanisia alkaalimetallien, maa-
alkaalimetallien ja/tai 
alumiiniyhdisteiden suoloja.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Raakaparafiini (maaöljy); 
Raakaparafiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyfraktiosta 
liuotinkiteyttämällä (poistamalla vaha 
liuottimella) tai tislefraktiona hyvin 
vahamaisesta raakaöljystä. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
suurempia kuin C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Raakaparafiini (maaöljy), 
happokäsitelty; Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena maaöljyn 
raakaparafiinifraktion käsittelystä 
rikkihappokäsittelyprosessilla. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suora- ja haarautunutketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Raakaparafiini (maaöljy), 
savikäsitelty; Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyn 
raakaparafiinifraktiota luonnon- tai 
modifioidulla savella joko kontakti-
tai suodatusprosessissa. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
suurempia kuin C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Raakaparafiini (maaöljy), 
vetykäsitelty; Raakaparafiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raakaparafiinia 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suora- ja haarautunutketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa 
lämpötilassa sulava; Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyfraktiosta poistamalla 
parafiini liuottimella. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa 
lämpötilassa sulava, vetykäsitelty; 
Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä matalassa 
lämpötilassa sulavaa 
maaöljyraakaparafiinia vedyllä 
katalyytin läsnä ollessa. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa 
suurempi kuin C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Raakaparafiini (maaöljy), matalassa 
lämpötilassa sulava, hiilikäsitelty; 
Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä matalassa 
lämpötilassa sulavaa raakaparafiinia 
aktivoidulla hiilellä polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä suora- ja 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
suurempia kuin C12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa 
lämpötilassa sulava, savikäsitelty; 
Raakaparafiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä matalassa 
lämpötilassa sulavaa 
maaöljyraakaparafiinia bentoniitilla 
polaaristen hivenainesosasten ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suora- ja haarautunutketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Raakaparafiini (maaöljy), matalassa 
lämpötilassa sulava, 
piihappokäsitelty; Raakaparafiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä matalassa 
lämpötilassa sulavaa 
maaöljyraakaparafiinia piihapolla 
polaaristen hivenainesosasten ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
suora- ja haarautunutketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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