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Darva, brūnogles, zema temperatūra;

(darva, ko iegūst, puskoksējot un 
zemas temperatūrās gazifējot 
brūnogles. Tas satur galvenokārt 
alifātiskus, naftēnu rindas un cikliskus 
aromātiskus ogļūdeņražus, 
heteroaromātiskus ogļūdeņražus un 
cikliskus fenolus.)

648-146-00-
X

309-886-6 101316-84-1

Naftas destilāti, vieglu parafīnu 
frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta 
jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, vakuumā destilējot 
atmosfēras spiedienā destilētas 
jēlnaftas atlikumu. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C15 līdz C30, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti, mazāku par 19 10-6 m2.s-1.)
Tas satur samērā daudz piesātinātu 
alifātisku ogļūdeņražu, kas parasti 
rodas šajā jēlnaftas destilācijas 
diapazonā.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Naftas destilāti, smagu parafīnu 
frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta 
jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, vakuumā destilējot 
atmosfēras spiedienā destilētas 
jēlnaftas atlikumu. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C20 līdz C50, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz 19 10-6 m2.s-1. Tas 
satur samērā daudz piesātinātu 
alifātisku ogļūdeņražu.)

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

Naftas destilāti, vieglu naftēnu 
frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta 
jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, vakuumā destilējot 
atmosfēras spiedienā destilētas 
jēlnaftas atlikumu. Tas pārsvarā satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C15 līdz C30, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti, mazāku par 19 10-6 m2.s-1.
Tas satur samērā maz normālus
parafīnus.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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Naftas destilāti, smagu naftēnu 
frakcija; nerafinēta vai daļēji rafinēta 
jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, vakuumā destilējot 
atmosfēras spiedienā destilētas 
jēlnaftas atlikumu. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C20 līdz C50, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz 19 10-6 m2.s-1. Tas
satur samērā maz normālus parafīnus.)

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

Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
smagu naftēnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko kā rafinātu iegūst apstrādē ar 
sērskābi. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C20 līdz C50, un 40°C temperatūrā tā ir 
gatava eļļa ar viskozitāti vismaz 19 10-

6 m2.s-1. Tas satur samērā maz 
normālus parafīnus.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
vieglu naftēnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko kā rafinātu iegūst apstrādē ar 
sērskābi. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C15 līdz C30, un 40°C temperatūrā tā ir 
gatava eļļa ar viskozitāti, mazāku par 
19 10-6 m2.s-1. Tas satur samērā maz 
normālus parafīnus.)

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

Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
smagu parafīnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta
(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst kā rafinātu apstrādē ar 
sērskābi. Pārsvarā satur piesātinātus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C20 līdz C50, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz 19 10-6 m2.s-1.

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
vieglu parafīnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko kā rafinātu iegūst apstrādē ar 
sērskābi. Pārsvarā satur piesātinātus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C15 līdz C30, un 40°C 
temperatūrā tā ir gatava eļļa ar 
viskozitāti, mazāku par 19 10-6 m2.s-1.)

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

Naftas destilāti, ķīmiski neitralizēta 
smagu parafīnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, atdalot skābos 
savienojumus. Pārsvarā satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C20 līdz C50, un 40°C 
temperatūrā tie ir gatava eļļa ar 
viskozitāti vismaz 19 10-6 m2.s-1. Tas 
satur samērā daudz alifātiskus
ogļūdeņražus.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Naftas destilāti, ķīmiski neitralizēta 
vieglu parafīnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, atdalot skābos 
savienojumus. Tas satur ogļūdeņražus 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C15 līdz C30, un 40°C temperatūrā tie ir 
gatava eļļa ar viskozitāti, mazāku par 
19 10-6 m2.s-1.)

649-059-00-
X

265-128-3 64742-28-5

Naftas destilāti, ķīmiski neitralizēta 
smagu naftēnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, atdalot skābos 
savienojumus. Tas satur ogļūdeņražus 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C20 līdz C50, un 40°C temperatūrā tā ir 
gatava eļļa ar viskozitāti vismaz 19 10-

6 m2.s-1. Tas satur samērā maz 
normālus parafīnus.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Naftas destilāti, ķīmiski neitralizēta 
vieglu naftēnu frakcija; nerafinēta vai 
daļēji rafinēta jēlnafta

(Komplekss ogļūdeņražu savienojums, 
ko iegūst, atdalot skābos 
savienojumus. Tas satur pārsvarā 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C15 līdz C30, un 40°C 
temperatūrā tie ir gatava eļļa ar 
viskozitāti, mazāku par 19 10-6 m2.s-1.
Tas satur samērā maz normālus
parafīnus.)

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

Erionīts 650-012-00-0 12510-42-8

Azbests 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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2. papildinājums

28. punkts – kancerogēnas vielas: 2. kategorija

Vielas Indeksa nr. EK nr. CAS nr. Piezīm
es

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

Berilija savienojumi, izņemot 
alumīnija berilija silikātus

004-002-00-2

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

Sulfallāts (ISO); 2-
hlorallildietilditiokarbamāts

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

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

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

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

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

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

Hidrazīna sāļi 007-014-00-6

Hidrazobenzols; 1,2-difenilhidrazīns 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Hidrazīna bis(3-karboksi-4-
hidroksibenzolsulfonāts)

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

Heksametilfosfortriamīds;
heksametilfosforamīds

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

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

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

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

Kālija dihromāts 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Amonija dihromāts 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Nātrija dihromāts 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Nātrija dihromāts, dihidrāts 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Hromildihlorīds; hroma oksihlorīds 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kālija hromāts 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Kalcija hromāts 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Stroncija hromāts 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Trīsvērtīgā hroma hromāts; hroma 
hromāts

024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Hroma (VI) savienojumi, izņemot 
bārija hromātu, kā arī savienojumus, 
kas citur minēti Direktīvas 
67/548/EEK I pielikumā

024-017-00-8 — —

Nātrija hromāts 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kobalta dihlorīds 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

Kobalta sulfāts 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3

Kālija bromāts 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

Kadmija oksīds 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

Kadmija fluorīds 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
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Kadmija hlorīds 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Kadmija sulfāts 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

Benz[a]pirēns; benz[d,e,f]hrizēns 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Benz[a]antracēns 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benz[b]fluorantēns;
Benz[e]acefenantrilēns

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

Benz[j]fluorantēns 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benz[k]fluorantēns 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

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

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

Benz[e]pirēns 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-dibrometāns; etilēna dibromīds 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-dihloretāns; etilēna dihlorīds 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-dibrom-3-hlorpropāns 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

Trihloretilēns; trihloretēns 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α–hlortoluols; benzilhlorīds 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α -trihlortoluols; benzotrihlorīds 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-dihlor-2-propanols 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1



7524/8/06 REV 8 is 54
XVII PIELIKUMS DG C I LV

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

1,4-dihlorbut-2-ēns 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-dibrompropān-1-ols; 2,3-dibrom-
1-propanols

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

Etilēna oksīds; oksirāns 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-hlor-2,3-epoksipropāns;
epihlorhidrīns

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

Propilēna oksīds; 1,2-epoksipropāns;
metiloksirāns

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

2,2'–bioksirāns; l,2:3,4-
diepoksibutāns

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

2,3-epoksipropān-1-ols, glicidols 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Fenilglicidilēteris; 2,3-
epoksipropilfenilēteris; 1,2-epoksi-3-
fenoksipropāns

603–067–00–
X

204-557-2 122-60-1 E

Stirola oksīds; (epoksietil)benzols;
feniloksirāns

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

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

R-2,3-epoksi-1-propanols 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

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

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

5-alil-1,3-benzodioksols; safrols 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-propanolīds; 1,3-propiolaktons 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretāns (INN); etilkarbamāts 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6



7524/8/06 REV 8 is 55
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Metilakrilamidometoksiacetāts (satur 
≥ 0,1% akrilamīda)

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

Metilakrilamidoglikolāts (satur ≥ 
0,1% akrilamīda)

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

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

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

2,4-dinitrotoluols [1]; dinitrotoluols 
[2]; dinitrotoluols, tehniskās tīrības 
pakāpes

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

246-836-1 
[2]

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

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

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

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

Nitrofēns (ISO); 2,4-dihlorfenil-4-
nitrofenilēteris

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

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

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

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

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

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

Hidrazīntrinitrometāns 609-053-00-X 414-850-9 —

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

Azobenzols 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Metil-ONN-azoksimetilacetāts;
metilazoksimetilacetāts

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

Dinātrija {5- [(4’- ((2,6-hidroksi-3-
((2-hidroksi-5-
sulfofenil)azo)fenil)azo) (1,1’-
bifenil) -4-il)azo]salicilāt(4-)} 
kuprāts(2-); CI tieši brūnais 95

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

4-o-tolilazo-o-toluidīns; 4-amino-
2’,3-dimetilazobenzols;
granātsarkanā GBC bāze; AAT; o-
aminoazotoluols

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

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

Azokrāsvielas uz benzidīna bāzes;
4,4'-diarilazobifenila krāsvielas, 
izņemot citur Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumā uzskaitītās

611-024-00-1 — —

dinātrija 4-amino-3-[[4'-[(2,4-
diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]- 4-
il]azo]-5-hidroksi-6-
(fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts;
C.I. tieši melnais 38

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

tetranātrija 3,3'[[1,1'-bifenil]-4,4'-dil-
bis-(azo)]-bis-[5-amino-4-
hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts]; C.I. 
tieši zilais 6

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

Dinātrija 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-dil-
bis-(azo)]-bis-[4-aminonaftalīn-1-
sulfonāts); C.I. tieši sarkanais 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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Azokrāsvielas uz o–dianizidīna 
bāzes; 4,4'-diarilazo-3,3'-
dimetoksibifenila krāsvielas, izņemot 
citur Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumā minētās

611-029-00-9 — —

Krāsvielas uz o–tolidīna bāzes; 4,4'-
diarilazo-3,3'-dimetilbifenila 
krāsvielas, izņemot citur 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā 
minētās

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-tetra-aminoantrahinons; C.I. 
dispersi zilais 1

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

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-
4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo) 
fenilazo]-1,2-dihidro-3-
piridīnkarbonitrils

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

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-
2-sulfonāt-7-naftilamīn)-1,3,5-
triazīn-2,4-diil)-bis-[(amīn-1-
metiletil)-amonija] formiāts

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

Trinātrija-[4'-(8-acetilamīn-3,6-
disulfonāt-2-naftilazo)-4″-(6-benzoi 
lamīn-3-sulfonāt-2-naftilazo) bifenil-
l,3″,3″,1′’’–tetraolāt-
O,O″,O″,O′’’]varš(II)

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

-{}-100-63-0 
[1]

Fenilhidrazīna hlorīds [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Fenilhidrazīna hidrogēnhlorīds [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Fenilhidrazīna sulfāts (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-metoksianilīns; o-anizidīns 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3’-dimetoksibenzidīns; o-
dianizidīns

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

3,3’-dimetoksibenzidīna sāļi; o-
dianizidīna sāļi

612-037-00-5

3,3’-dimetilbenzidīns; o-tolidīns 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4’-diaminodifenilmetāns; 4,4’-
metilēndianilīns

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

3,3’-dihlorbenzidīns; 3,3’-
dihlordifenil-4,4’-ilēndiamīns

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

3,3’-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3’-
dihlordifenil-4,4’-ilēndiamīna sāļi

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-nitrozodimetilamīns;
dimetilnitrozamīns

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

2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīns;
4,4’-metilēn-bis(2-hloranilīns)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīna sāļi;
4,4’-metilēnbis(2-hloranilīna) sāļi

612-079-00-4

3,3’-dimetilbenzidīna sāļi; o-tolidīna 
sāļi

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-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidīns 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4’-metilēndi-o-toluidīns 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2’-(nitrozoimino)bisetanols 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

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

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

4-metil-m-fenilēndiamīns 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Toluol-2,4-diamonija sulfāts 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

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

Etilēnimīns; aziridīns 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-metilaziridīns; propilēnimīns 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Kaptafols (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-
N-(1,1,2,2-tetrahloretiltio)ftalimīds

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

Karbadokss (INN); metil 3-
(hinoksalīn-2-ilmetilēn)karbazāta 
1,4-dioksīds; 2-
(metoksikarbonilhidrazonmetil)hinok
salīn-1,4-dioksīds

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

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

Maisījums no: N-[3-hidroksi-2-(2-
metilakriloilamīn-
metoksi)propoksimetil]-2-
metilakrilamīda; N-[2,3-bis-(2-
metilakriloilamīn-
metoksi)propoksimetil]-2-
metilakrilamīda; metakrilamīda; 2-
metil-N-(2-metil-akriloilamīnme 
toksimetil)-akrilamīds; N-2,3-
dihidroksipropoksimetil)-2-
metilakrilamīds

616-057-00-5 412-790-8 —

Akmeņogļu darvas destilāti, benzola 
frakcija; vieglā eļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
akmeņogļu darvas. Satur
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C4 līdz C10, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 80°C līdz 160°C.)

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

Darvas eļļas, brūnogles; vieglā eļļa
(Lignīta darvas destilāta viršanas 
temperatūra ir diapazonā aptuveni no 
80°C līdz 250°C. Pārsvarā satur 
alifātiskus un aromātiskus 
ogļūdeņražus un vienvērtīgus 
fenolus.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Benzola vieglo frakciju destilāti no 
akmeņoglēm; vieglās eļļas redestilāts 
ar zemu viršanas temperatūru

(Vieglās eļļas destilāts, ko iegūst, 
koksējot akmeņogles, un kuras 
destilācijas temperatūras ir zem 
100oC. Pārsvarā satur alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
no C4 līdz C6.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, benzola 
frakcija, bagātināta ar benzolu, 
toluolu un ksilolu; vieglās eļļas 
redestilāts ar zemu viršanas 
temperatūru
(Atlikums pēc jēlbenzola destilācijas, 
atdalot benzola priekšfrakcijas.
Pārsvarā satur benzolu, toluolu un 
ksilolus ar viršanas temperatūru 
diapazonā aptuveni no 75°C līdz 
200°C.)

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

Aromātiski ogļūdeņraži, no C6 līdz 
C10, bagātināti ar frakciju C8; vieglās 
eļļas redestilāts ar zemu viršanas 
temperatūru

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

Solvent-nafta (akmeņogļu), viegls;
vieglās eļļas redestilāts ar zemu 
viršanas temperatūru

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

Solvent-nafta (akmeņogļu), satur
ksilola un stirola frakcijas; vieglās 
eļļas redestilāts ar vidēji augstu 
viršanas temperatūru

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Solvent-nafta (akmeņogļu), satur 
kumaronu-stirolu; vieglās eļļas 
redestilāts ar vidēji augstu viršanas 
temperatūru

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

Akmeņogļu ligroīns, destilācijas 
atlikumi; vieglās eļļas redestilāts ar 
augstu viršanas temperatūru

(Atlikums pēc reģenerēta ligroīna 
destilācijas. Pārsvarā satur naftalīna, 
kā arī indāna un stirola kondensācijas 
produktus.)

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

Aromātiski ogļūdeņraži, C8; vieglās 
eļļas redestilāts ar augstu viršanas 
temperatūru

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

Aromātiski ogļūdeņraži, no C8 līdz 
C9, ogļūdeņražu sveķu 
polimerizācijas blakusprodukti;
vieglās eļļas redestilāts ar augstu 
viršanas temperatūru
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no 
polimerizētiem ogļūdeņražu sveķiem 
vakuumā iztvaicējot šķīdinātāju. Tajā 
parsvarā ir aromātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C8 līdz C9, un aptuvens 
tā viršanas temperatūras diapazons ir 
no 120°C līdz 215°C.)

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

Aromātiski ogļūdeņraži, no C9 līdz 
C12, benzola destilāti; vieglās eļļas 
redestilāts ar augstu viršanas 
temperatūru

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmiem, skābēm ekstrahēta benzola 
frakcija; vieglās eļļas ekstrakcijas 
atlikumi ar zemu viršanas 
temperatūru

(Bituminizētu augstas temperatūras 
akmeņogļu darvas destilāta 
redestilāts, bez darvas bāzēm un 
skābēm (viršanas temperatūras 
diapazons aptuveni no 90oC līdz 
160oC). Pārsvarā satur benzolu, 
toluolu un ksilolus.)

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

Akmeņogļu darvas ekstrakcijas 
atlikumi, ar sārmiem, skābēm 
ekstrahēta benzola frakcija; vieglās 
eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu 
viršanas temperatūru

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

Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, redestilējot 
augstas temperatūras akmeņogļu 
darvas destilātu (bez darvas bāzēm 
un darvas skābēm). Tajā pārsvarā ir 
aizvietoti un neaizvietoti 
monocikliski aromātiski ogļūdeņraži 
ar viršanas temperatūru diapazonā no 
85°C līdz 195°C.)

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
skāba benzola frakcija; vieglās eļļas 
ekstrakcijas atlikumi ar zemu 
viršanas temperatūru
(Skābs gudrona blakusprodukts, ko 
iegūst, augstā temperatūrā ar sērskābi 
rafinējot ogles. Pārsvarā satur 
sērskābi un organiskus 
savienojumus.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
vieglās eļļas bāziskā frakcija, 
destilācijas augšējā frakcija; vieglās 
eļļas ekstrakcijas atlikumi ar zemu 
viršanas temperatūru

(Pirmā frakcija, ko iegūst, destilējot 
aromātiskus ogļūdeņražus, 
kumaronu, naftalīnu un indēnu 
bagātināto vieglo frakciju destilācijas 
atlikumus vai skalotu karboleļļu, un 
kuras viršanas temperatūra ir 
ievērojami zemāka par 145oC.
Pārsvarā satur alifātiskus un 
aromātiskus C7 un C8 ogļūdeņražus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmu, skābi ekstrahēta vieglā eļļa, 
indēna frakcija; vieglās eļļas 
ekstrakcijas atlikumi ar vidēji augstu 
viršanas temperatūru

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
bāziska vieglā eļļa, indēna un 
ligroīna frakcija; vieglās eļļas 
ekstrakcijas atlikumi ar augstu 
viršanas temperatūru
(Destilāts, ko iegūst no aromātisku 
ogļūdeņražu, kumarona, naftalīna un 
indēna bagātinātu vieglo frakciju 
destilācijas atlikumiem vai skalotas 
karboleļļas, un kuras viršanas 
temperatūras diapazons ir no 155°C 
līdz 180°C. Pārsvarā satur indēnu, 
indānu un trimetilbenzolus.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Ligroīna šķīdinātājs, no 
akmeņoglēm; vieglās eļļas 
ekstrakcijas atlikumi ar augstu 
viršanas temperatūru
(Destilāts, ko iegūst vai nu no 
augstas temperatūras akmeņogļu 
darvas, koksēšanas krāsns vieglās 
eļļas vai sārmu ekstrakcijas 
atlikumiem no akmeņogļu darvas 
eļļas, kuriem viršanas temperatūras 
diapazons ir no aptuveni no 130°C 
līdz 210°C. Pārsvarā satur indēnu un 
citus policikliskus savienojumus ar 
vienu benzola gredzenu. Tas var 
saturēt fenola savienojumus un 
aromātiskas slāpekļa bāzes.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, vieglās 
eļļas, neitrāla frakcija; vieglās eļļas 
ekstrakcijas atlikumi ar augstu 
viršanas temperatūru
(Destilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot augstas temperatūras 
akmeņogļu darvu. Tajā galvenokārt 
ir alkilaizvietoti aromātiski 
ogļūdeņraži ar vienu gredzenu, ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 135°C līdz 210°C. Tajā 
var būt arī nepiesātināti ogļūdeņraži, 
piemēram, indēns un kumarons.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, vieglās 
eļļas, ekstrahēti ar skābēm; vieglās 
eļļas ekstrakcijas atlikumi ar augstu 
viršanas temperatūru

(Šī eļļa ir komplekss aromātisko 
ogļūdeņražu, galvenokārt indēna, 
naftalīna, kumarona, fenola, o-, m-
un p-krezola savienojums ar viršanas 
temperatūru diapazonā no 140oC līdz 
215oC.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Akmeņogļu darvas destilāti, vieglās 
eļļas; karboleļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
akmeņogļu darvas. Tas satur
aromātiskus un citādus ogļūdeņražus, 
fenola savienojumus un aromātiskus 
slāpekļa savienojumus, ko destilē 
aptuvenā temperatūras diapazonā no 
150°C līdz 210°C.)

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

Akmeņogļu darvas eļļas; karboleļļa

(Destilāts, ko iegūst no augstas 
temperatūras akmeņogļu darvas, kā 
destilācijas temperatūras diapazons ir 
no aptuveni no 130°C līdz 250°C.
Pārsvarā satur naftalīna, 
alkilnaftalīnu un fenola rindas 
savienojumus un aromātiskas 
slāpekļa bāzes.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmiem, skābēm ekstrahēta vieglā 
eļļa; karboleļļas ekstrakcijas atlikums
(Eļļa, ko iegūst, ar skābi skalojot 
iepriekš ar sārmu skalotu karboleļļu, 
lai atdalītu maza apjoma bāzisko 
vielu (darvas bāzu) savienojumus .
Pārsvarā satur indānu, indēnu un 
alkilbenzolus.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmiem ekstrahēta darvas eļļa;
karboleļļas ekstrakcijas atlikums

(Atlikums, ko iegūst no akmeņogļu 
darvas eļļas, to skalojot ar sārmu 
(piemēram, nātrija hidroksīda ūdens 
šķīdumu), kad atdalītas akmeņogļu 
jēldarvas skābes. Pārsvarā satur 
naftalīnus un aromātiskas slāpekļa 
bāzes.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, vieglā 
eļļa; skābes ekstrakts
(Ūdens ekstrakts, ko iegūst, ar skābi 
skalojot ar sārmu iepriekš skalotu 
karboleļļu. Pārsvarā satur dažādas 
aromātiskas slāpekļa bāzes, arī 
piridīnu, hinolīnu un to 
alkilatvasinājumus.)

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

Piridīns, alkilatvasinājumi; jēldarvas 
bāzes
(Komplekss polialkilētu piridīna 
atvasinājumu savienojums, ko iegūst 
ogļu darvas destilācijā vai kā 
destilātu ar augstu viršanas 
temperatūru – aptuveni virs 150oC –
ko iegūst amonjaka reakcijā ar 
acetaldehīdu, formaldehīdu vai 
paraformaldehīdu.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Darvas bāzes, akmeņogles, pikolīna 
frakcija; destilāta bāzes
(Piridīna bāzes ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
125oC līdz 160oC, ko iegūst, 
destilējot neitralizētu skābes 
ekstraktu, kas bituminizētas 
akmeņogļu darvas destilācijā iegūts 
no bāziskas darvas frakcijas.
Pārsvarā satur lutidīnus un 
pikolīnus.)

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

Akmeņogļu darvas bāzes, lutidīna 
frakcija; destilāta bāzes

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

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, darvas 
bāze, kolidīna frakcija; destilāta 
bāzes
(Ekstrakts, ko iegūst, ar skābi 
ekstrahējot bāzes no ogļu jēldarvas 
aromātiskām eļļām, ko pēc tam 
neitralizē un destilē. Pārsvarā satur 
kolidīnus, anilīnu, toluidīnus, 
lutidīnus un ksilidīnus.)

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

Darvas bāzes, akmeņogles, kolidīna 
frakcija; destilāta bāzes

(Destilāta frakcija ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
181oC līdz 186oC, ko destilē no 
jēlbāzes, kuru iegūst no 
bituminizētas akmeņogļu darvas 
destilācijā iegūtām skābi 
ekstrahētām, neitralizētām darvas 
bāziskām frakcijām. Tas satur 
galvenokārt anilīnu un kolidīnu.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Darvas bāzes, akmeņogles, anilīna 
frakcija; destilāta bāzes
(Destilāta frakcija ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
180°C līdz 200°C, ko destilē no 
jēlbāzes, kuru iegūst no akmeņogļu 
darvas destilācijā iegūtas karboleļļas, 
no kā atdalīti fenoli un bāzes. Tas 
satur galvenokārt anilīnu, kolidīnus, 
lutidīnus un toluidīnus.)

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

Darvas bāzes, akmeņogles, toluidīna 
frakcija; destilāta bāzes

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

Naftas destilāti, alkēnu un alkilēnu 
ražošanā iegūta pirolīzes eļļa, kam 
piejaukta augstas temperatūras 
akmeņogļu darva, indēna frakcija;
redestilāti

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā redestilātu, 
frakcionēti destilējot bituminizētu 
augstas temperatūras akmeņogļu 
darvu un atlikuma eļļas, ko iegūst 
naftas produktu pirolīzē, ražojot 
alkēnus un alkilēnus – vai no 
dabasgāzes. Tas galvenokārt satur 
indēnu, un tā viršanas temperatūras
diapazons ir no aptuveni no 160°C 
līdz 190°C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Akmeņogļu destilāti, akmeņogļu 
darvas atlikuma pirolīzes eļļas, 
naftalīna eļļas; redestilāti

(Redestilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot bituminizētu augstas 
temperatūras akmeņogļu darvu un 
pirolizējot atlikuma eļļas, kura 
viršanas diapazons ir no aptuveni no 
190°C līdz 270°C. Pārsvarā satur 
aizvietoti dicikliski aromātiski 
savienojumi.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, 
akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes 
eļļas, naftalīna eļļa, redestilāts;
redestilāti

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

(Redestilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot metilnaftalīna eļļu, no kā 
atdalīti fenoli un bāzes, un kas iegūta 
no bituminizētas augstas 
temperatūras akmeņogļu darvas, kā 
arī – pirolizējot atlikuma eļļas, un 
kura viršanas diapazons ir no 
aptuveni no 220°C līdz 230°C.
Pārsvarā satur neaizvietotus un 
aizvietotus dicikliski aromātiskus 
ogļūdeņražus.)

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, 
akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes 
eļļas, naftalīna eļļas; redestilāti

(Neitrāla eļļa, ko iegūst no fenoliem 
un bāzēm attīrot eļļu, ko destilē no 
augstas temperatūras darvas un 
pirolīzes atlikuma eļļām, un kuras 
viršanas temperatūra ir diapazonā no 
225oC līdz 255oC. Pārsvarā satur 
dicikliski aromātiskus ogļūdeņražus.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
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Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, 
akmeņogļu darvas atlikuma pirolīzes 
eļļas, naftalīna eļļa, destilācijas 
atlikumi; redestilāti
(Atlikums, kas rodas, destilējot no 
fenoliem un bāzēm attīrītu 
metilnaftalīna eļļu (ko iegūst no 
bituminizētas ogļu darvas un 
pirolīzes atlikuma eļļām), ar viršanas 
temperatūru diapazonā no 240°C līdz 
260°C. Pārsvarā satur aizvietotus 
dicikliskus aromātiskus un 
heterocikliskus ogļūdeņražus.)

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

Absorbcijas eļļas, diciklisku 
aromātisku un heterociklisku 
ogļūdeņražu frakcija; mazgāšanas 
eļļas redestilāts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko mazgāšanas eļļas 
destilācijā iegūst kā redestilātu. Tajā 
galvenokārt ir aromātiski un 
heterocikliski ogļūdeņraži ar diviem 
benzola gredzeniem, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 260°C līdz 290°C.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, ar 
fluorēnu bagāta augšējā frakcija;
mazgāšanas eļļas redestilāts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, kristalizējot 
akmeņogļu darvu. Tas satur 
aromātiskus un policikliskus 
ogļūdeņražus, galvenokārt fluorēnu 
un dažus acenaftēnus).

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, no 
kā atdalīts acenaftēns; mazgāšanas 
eļļas redestilāts

(Eļļa, kas paliek, kad no akmeņogļu 
darvas iegūtas acenaftēna eļļas 
kristalizācijā atdalīts acenaftēns.
Pārsvarā satur naftalīnu un 
alkilnaftalīnu.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, smagās 
eļļas; smagā antracēna eļļa
(Destilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot bituminizētu ogļu darvu, ar 
viršanas temperatūru diapazonā no 
240°C līdz 400°C. Pārsvarā satur 
tricikliskus un policikliskus 
ogļūdeņražus un heterocikliskus 
savienojumus.)

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

Antracēna eļļa, ekstrahēta ar skābi;
antracēna eļļas ekstrakcijas atlikums

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no 
akmeņogļu darvas destilāta pēc bāzu 
atdalīšanas, ar viršanas temperatūru 
no 325°C līdz 365°C. Tas satur 
galvenokārt antracēnu, fenantrēnu un 
to alkilatvasinājumus.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Akmeņogļu darvas destilāti; smagā 
antracēna eļļa
(Akmeņogļu darvas destilāts, kā 
destilācijas temperatūras diapazons ir 
no aptuveni no 100°C līdz 450°C.
Pārsvarā satur aromātiskus 
ogļūdeņražus ar kondensētiem divu 
līdz četru locekļu cikliem, fenola 
rindas savienojumus un aromātiskas 
slāpekļa bāzes.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, piķis, 
smagās eļļas; smagā antracēna eļļa
(Destilāts, ko iegūst bituminizētas 
augstas temperatūras darvas piķa 
destilācijā. Tajā galvenokārt ir 
tricikliski un policikliski aromātiski 
ogļūdeņraži, ar viršanas temperatūru 
diapazonā aptuveni no 300°C līdz 
470°C. Tajā var būt arī heteroatomi.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, piķis;
smagā antracēna eļļa

(Eļļa, ko iegūst, kondensējot piķa 
termiskas apstrādes tvaikus. Tas 
satur galvenokārt aromātiskus 
savienojumus ar diviem līdz četriem 
cikliem, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 200°C līdz vairāk nekā 
400°C.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Akmeņogļu darvas destilāti, smagās 
eļļas, pirēna frakcija; smagās 
antracēna eļļas redestilāts

(Redestilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot piķa destilātu, ar viršanas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
350°C līdz 400°C. Pārsvarā satur 
tricikliskus un policikliskus 
aromātiskus un heterocikliskus 
ogļūdeņražus.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, piķis, 
pirēna frakcija; smagās antracēna 
eļļas redestilāts

(Redestilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot piķa destilātu, ar viršanas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
380°C līdz 410°C. Pārsvarā satur 
tricikliskus un policikliskus 
aromātiskus ogļūdeņražus un 
heterocikliskus savienojumus.)

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

Akmeņogļu parafīna vaski, brūnogļu 
augstas temperatūras darva, 
apstrādāta ar oglekli; akmeņogļu 
darvas ekstrakts

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

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, lignīta 
karbonizācijas darvu apstrādājot ar 
aktivētu ogli, lai attīrītu no 
nevēlamiem mikrosavienojumiem un 
piemaisījumiem. Galvenokārt satur 
piesātināti nezarotas un sazarotas 
ķēdes ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu, lielāku par C12.)
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Akmeņogļu parafīna vaski, augstas 
temperatūras brūnogļu darva, 
apstrādāta ar oglekli; akmeņogļu 
darvas ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, lignīta 
karbonizācijas darvu apstrādājot ar 
bentonītu, lai attīrītu no nevēlamiem 
mikrosavienojumiem un 
piemaisījumiem. Pārsvarā satur 
piesātināti nezarotas un sazarotas 
ķēdes ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt lielāku par C12.)

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

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

Piķis, akmeņogļu darva, augsta 
temperatūra; piķis
(Augstas temperatūras akmeņogļu 
darvas destilācijas atlikums. Melna, 
cieta masa ar mīksttapšanas 
temperatūru aptuveni no 30°C līdz 
180°C. Galvenokārt satur kompleksi 
aromātisko ogļūdeņražu 
savienojumus ar kondensētiem triju 
vai vairāk locekļu cikliem.)

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

Piķis, akmeņogļu darva, augsta 
temperatūra, termiski apstrādāts;
piķis

(Termiski apstrādāts augstas 
temperatūras akmeņogļu darvas 
destilācijas atlikums. Melna, cieta 
masa ar mīksttapšanas temperatūru 
aptuveni no 80°C līdz 180°C.
Pārsvarā satur kompleksi aromātisko 
ogļūdeņražu savienojumus ar 
kondensētiem triju vai vairāk locekļu 
cikliem.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Piķis, akmeņogļu darva, augsta 
temperatūra, sekundārs; piķa 
redestilāts

(Atlikums, ko iegūst, destilējot 
bituminizētas augstas temperatūras 
akmeņogļu darvas frakciju ar augstu 
viršanas temperatūru un/vai piķa 
koksa eļļu, ar mīksttapšanas 
temperatūru 140 oC – 170 oC –
saskaņā ar DIN 52025. Pārsvarā 
satur kondensēti tricikliski un 
policikliski aromātiskus 
savienojumus, kuros ir arī 
heteroatomi.)

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

Akmeņogļu darvas atlikumi, piķa 
destilāts; piķa redestilāts
(Atlikums pēc frakcionētas piķa 
destilāta destilācijas, ar viršanas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
400°C līdz 470°C. Pārsvarā satur 
policikliski aromātiskus 
ogļūdeņražus un heterocikliskus 
savienojumus.)

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

Darva, akmeņogles, augsta 
temperatūra, destilācijas un 
uzglabāšanas atlikumi; Cieti 
akmeņogļu darvas atlikumi

(Cieti atlikumi ar koksu un pelniem, 
kas izdalās bituminizētas augstas 
temperatūras akmeņogļu darvas 
destilācijas iekārtās un glabāšanas 
tvertnēs. Pārsvarā satur oglekli ar 
dažiem heterosavienojumiem, kā arī 
pelnus.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M



7524/8/06 REV 8 is 77
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Darva, akmeņogles, uzglabāšanas 
atlikumi; cieti akmeņogļu darvas 
atlikumi

(Nogulsnes, ko iegūst, uzglabājot 
akmeņogļu jēldarvu. Pārsvarā satur 
akmeņogļu darvu un cietvielas ar 
diskrētu oglekli.)

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

Darva, akmeņogles, augsta 
temperatūra, atlikumi; cieti 
akmeņogļu darvas atlikumi
(Cieti atlikumi, ko iegūst, koksējot 
bituminizētas akmeņogles, lai iegūtu 
bituminizētu augstas temperatūras 
akmeņogļu jēldarvu. Pārsvarā satur 
koksa un akmeņogļu daļiņas, stipri 
aromatizētus kompleksus un 
minerālvielas.)

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

Darva, akmeņogles, augsta 
temperatūra, daudz cietvielu; cieti 
akmeņogļu darvas atlikumi

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M

(Kondensāts, ko iegūst, aptuveni līdz 
istabas temperatūrai atdzesējot gāzi, 
ko augstā temperatūrā (virs 700 oC) 
iegūst akmeņogļu sausā pārtvaicē).
Pārsvarā satur kompleksu aromātisku 
ogļūdeņražu savienojumus ar 
kondensētiem cikliem, kuros ir daudz 
citu akmeņogļu tipa materiālu.)
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Cieti blakusprodukti, akmeņogļu 
darvas piķa koksēšana; cieti 
akmeņogļu darvas atlikumi

(Blakusproduktu komplekss, ko 
iegūst, koksējot bituminizētu 
akmeņogļu darvas piķi. Pārsvarā 
satur oglekli.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
brūni; akmeņogļu darvas ekstrakts

(Atlikums pēc sausu akmeņogļu 
ekstrakcijas.)

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

Akmeņogļu parafīna vaski, augstas 
temperatūras brūnogļu darva;
akmeņogļu darvas ekstrakts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko no lignīta 
karbonizācijas darvas iegūst 
šķīdinātāja kristalizācijā, izmantojot 
mehānisku ateļļošanu vai adukciju.
Pārsvarā satur lineāri vai zaroti 
piesātinātus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt lielāku par 
C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Akmeņogļu parafīna vaski, hidrēta 
augstas temperatūras brūnogļu darva;
akmeņogļu darvas ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko no lignīta 
karbonizācijas darvas iegūst 
šķīdinātāja kristalizācijā, izmantojot 
mehānisku ateļļošanu vai adukciju, 
hidrējot katalizatora klātbūtnē.
Pārsvarā satur lineāri vai zaroti 
piesātinātus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt lielāku par 
C12.)

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

Akmeņogļu parafīna vaski, augstas 
temperatūras brūnogļu darva, 
apstrādāta ar silīcijskābi; akmeņogļu 
darvas ekstrakts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, lignīta 
karbonizācijas darvu apstrādājot ar 
silīcijskābi, lai atdalītu nevēlamus 
mikrosavienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā satur 
piesātināti nezarotas un sazarotas 
ķēdes ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu, lielāku par C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Darva, akmeņogles, zema 
temperatūra, destilācijas atlikumi;
darvas eļļa ar vidēji augstu viršanas 
temperatūru
(Atlikumi no akmeņogļu darvas 
frakcionētas destilācijas zemā 
temperatūrā, lai atdalītu eļļas, kam 
viršanas temperatūra ir diapazonā 
aptuveni līdz 300 oC. Pārsvarā satur 
aromātiskus savienojumus.)

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

Piķis, akmeņogļu darva, zema 
temperatūra; piķa atlikums
(Melna, cieta vai bieza masa, ko 
destilē no zemā temperatūrā 
destilētas akmeņogļu darvas. Tās 
mīksttapšanas temperatūra ir 
diapazonā aptuveni no 40°C līdz 
180°C. Pārsvarā satur kompleksus 
ogļūdeņražu savienojumus.)

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

Piķis, akmeņogļu darva, zema 
temperatūra, oksidēts; piķa atlikums, 
oksidēts
(Viela, ko iegūst, paaugstinātā 
temperatūrā ar gaisu caurpūšot zemās 
temperatūrās iegūtu akmeņogļu 
darvas piķi. Tā mīksttapšanas 
temperatūra ir diapazonā aptuveni no 
70°C līdz 180°C. Pārsvarā satur 
kompleksus ogļūdeņražu 
savienojumus.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Piķis, akmeņogļu darva, zema 
temperatūra, termiski apstrādāts;
piķa atlikums, oksidēts; piķa 
atlikums, termiski apstrādāts
(Melna, cieta kompleksu 
savienojumu masa, ko iegūst, 
termiski apstrādājot zemas 
temperatūrās iegūtu akmeņogļu 
darvas piķi. Tās mīksttapšanas 
temperatūra ir diapazonā aptuveni no 
50°C līdz 140°C. Pārsvarā sastāv no 
dažāda sastāva aromātisko 
savienojumu maisījuma.)

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

Akmeņogļu un naftas destilāti, 
aromātiski ogļūdeņraži ar 
kondensētiem cikliem; destilāti

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

(Akmeņogļu, darvas un naftas 
aromātiskās daļas maisījuma 
destilāts, ar destilācijas temperatūru 
diapazonā aptuveni no 220°C līdz 
450°C. Pārsvarā satur aromātiskus 
ogļūdeņražus ar kondensētiem 3 līdz 
4 locekļu cikliem.)

Aromātiski ogļūdeņraži no C20 līdz 
C28, policikliski, jaukti, pirolīzē 
atvasināti no akmeņogļu darvas piķa, 
polietilēna un polipropilēna; pirolīzes 
produkti
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst akmeņogļu 
darvas, piķa, polietilēna un 
polipropilēna pirolīzē. Pārsvarā satur 
policikliskus aromātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C20 līdz C28, 
mīksttapšanas temperatūra saskaņā ar 
DIN 52025 ir no 100 oC līdz 220 oC.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Aromātiski ogļūdeņraži, no C20 līdz 
C28, policikliski, jaukti atvasināti 
akmeņogļu darvas piķa un polietilēna 
pirolīzē; pirolīzes produkti
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst jauktā 
akmeņogļu darvas piķa un polietilēna 
pirolīzē. Pārsvarā satur policikliskus 
aromātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz 
C28, mīksttapšanas temperatūra 
saskaņā ar DIN 52025 ir no 100 oC 
līdz 220 oC.)

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

Aromātiski ogļūdeņraži, no C20 līdz 
C 28, policikliski, jaukti atvasināti 
akmeņogļu darvas piķa un polistirola 
pirolīzē; pirolīzes produkti

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst jauktā 
akmeņogļu darvas piķa un polistirola 
pirolīzē. Pārsvarā satur policikliskus 
aromātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz 
C28, mīksttapšanas temperatūra 
saskaņā ar DIN 52025 ir no 100 oC 
līdz 220 oC.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Piķis, akmeņogļu darva un nafta;
piķa atlikumi
(Atlikums, ko iegūst, kopā destilējot 
akmeņogļu darvu un naftas 
aromātisko frakciju. Cieta masa ar 
mīksttapšanas temperatūru no 40°C 
līdz 180°C. Pārsvarā satur 
kompleksu aromātisko ogļūdeņražu 
savienojumus ar kondensētiem triju 
vai vairāku locekļu cikliem).

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

Fenantrēns, destilācijas atlikumi;
smagās antracēna eļļas redestilāts
(Jēlfenantrēna destilācijas atlikums 
ar viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 340°C līdz 420°C.
Pārsvarā satur fenantrēnu, antracēnu 
un karbazolu.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, augšējā 
frakcija, bez fluorēna; skalošanas 
eļļas redestilāts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst akmeņogļu 
darvas kristalizācijā. Tas satur 
policikliskus aromātiskus 
ogļūdeņražus, galvenokārt difenilu, 
dibenzofurānu un acenaftēnu.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Akmeņogļu darvas atlikumi, 
kreozota eļļas destilācija;
mazgāšanas eļļas redestilāts

(Atlikums, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot mazgāšanas eļļu ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
270°C līdz 330°C. Pārsvarā satur 
dicikliskus aromātiskus un 
heterocikliskus ogļūdeņraži.)

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

Akmeņogļu destilāti, vieglā 
koksēšanas eļļa, naftalīna frakcija;
naftalīna eļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, nepārtraukti 
(nefrakcionēti) destilējot vieglo 
koksēšanas eļļu. Tajā galvenokārt ir 
naftalīns, kumarons un indēns, un 
viršanas temperatūra virs 148°C.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, ar mazu naftalīna daudzumu;
naftalīna eļļas redestilāts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst naftalīna eļļas 
kristalizācijā. Pārsvarā satur 
naftalīnu, alkilnaftalīnus un fenola 
rindas savienojumus.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas kristalizācijas filtrāts; naftalīna 
eļļas redestilāts

(Kompleksi organiski savienojumi, 
iegūti kā filtrāts akmeņogļu darvas 
naftalīna frakcijas kristalizācijā, ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 200 oC līdz 230 oC.
Pārsvarā satur naftalīnu, tionaftēnu 
un alkilnaftalīnus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
naftalīna eļļas, sārmi; naftalīna eļļas 
ekstrakta atlikums

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar sārmu 
skalojot naftalīna eļļu, lai atdalītu 
fenola rindas savienojumus (darvas 
skābes). Tas satur naftalīnu un 
alkilnaftalīnus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
naftalīna eļļas, sārmi, ar mazu 
naftalīna daudzumu; naftalīna eļļas 
ekstrakta atlikums

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, kas paliek pēc naftalīna 
atdalīšanas no naftalīna eļļas, to 
kristalizējot pēc skalošanas ar sārmu.
Pārsvarā satur naftalīnu un 
alkilnaftalīnus.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, bez naftalīna, sārmu ekstrakti;
Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

(Eļļa, kas paliek pēc fenola rindas 
savienojumu (darvas skābju) 
attīrīšanas no sārmā skalotas, 
aizvadītas naftalīna eļļas. Pārsvarā 
satur naftalīnu un alkilnaftalīnus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, 
destilācijas augšējās frakcijas;
naftalīna eļļas ekstrakta atlikums
(Sārmā skalotas naftalīna eļļas 
destilāts ar destilācijas temperatūras 
diapazonu aptuveni no 180°C līdz 
220°C. Pārsvarā satur naftalīnu, 
alkilbenzolus, indēnu un indānu.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, metilnaftalīna frakcija;
metilnaftalīna eļļa
(Destilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot augstas temperatūras 
akmeņogļu darvu. Pārsvarā sastāv no 
aizvietotiem dicikliskiem 
aromātiskiem ogļūdeņražiem un 
aromātiskām slāpekļa bāzēm ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 225°C līdz 255°C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, indola un metilnaftalīna 
frakcija; metilnaftalīna eļļa

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

(Destilāts, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot augstas temperatūras 
akmeņogļu darvu. Pārsvarā satur 
indolu un metilnaftalīnu, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
235°C līdz 255°C.)

Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, ekstrahēšana ar skābi;
metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas 
atlikums

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot bāzes 
no akmeņogļu darvas destilāta 
metilnaftalīna frakcijas, ar viršanas 
temperatūru no 230°C līdz 255°C.
Pārsvarā satur 1(2)- metilnaftalīnu, 
naftalīnu, dimetilnaftalīnu un 
difenilu.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, 
destilācijas atlikumi; metilnaftalīna 
eļļas ekstrakcijas atlikums
(Sārmā skalotas naftalīna eļļas 
destilāta atlikums ar destilācijas 
temperatūras diapazonu aptuveni no 
220°C līdz 300°C. Pārsvarā satur 
naftalīnu, alkilnaftalīnus un 
aromātiskas slāpekļa bāzes.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, 
skābas, no kā attīrītas darvas bāzes;
metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas 
atlikums

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

(Ekstrakcijas eļļa ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
220oC līdz 265 oC, ko iegūst no 
akmeņogļu darvas sārma ekstrakta 
atlikuma, pēc destilācijas skalojot ar 
skābi, piemēram, ar sērskābes ūdens 
šķīdumu, lai atdalītu darvas bāzes.
Pārsvarā satur alkilnaftalīnus.)

Akmeņogļu darvas destilāti, benzola 
frakcija, destilācijas atlikumi;
mazgāšanas eļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlbenzola 
(augstas temperatūras akmeņogļu 
darvas). Tas var būt šķidrums ar 
aptuvenu destilācijas temperatūru 
diapazonā no 150°C līdz 300°C – vai 
arī bieza masa vai cieta viela ar 
kušanas temperatūru līdz 70°C.
Pārsvarā satur naftalīnu un 
alkilnaftalīnus.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M



7524/8/06 REV 8 is 89
XVII PIELIKUMS DG C I LV

Kreozota eļļa, destilāts ar augstu 
viršanas temperatūru; mazgāšanas 
eļļa

(Destilāta frakcija ar augstu viršanas 
temperatūru, ko iegūst, augstās 
temperatūrās karbonizējot 
bituminizētas akmeņogles, ko pēc 
tam rafinē, lai attīrītu kristālisko sāļu 
pārpalikumu. Pārsvarā satur kreozota 
eļļu, no kā daļēji attīrīti normāli 
policikliski aromātiski sāļi, ogļu 
darvas destilāta savienojumi. Tā ir 
bez kristāliem aptuveni 5°C 
temperatūrā.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
kreozota eļļas skābes; mazgāšanas 
eļļas ekstrakcijas atlikums

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums no akmeņogļu darvas 
destilāta pēc bāzu attīrīšanas ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 250°C līdz 280°C.
Pārsvarā satur difenilu un 
difenilnaftalīnu izomērus.)

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

Antracēna eļļa, antracēna pasta;
antracēna eļļas frakcija
(Cieta viela ar lielu antracēna 
daudzumu, ko iegūst, kristalizējot un 
centrifugējot antracēna eļļu. Pārsvarā 
satur antracēnu, karbazolu un 
fenantrēnu.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Antracēna eļļa, ar mazu antracēna 
daudzumu; antracēna eļļas frakcija
(Eļļa, kas paliek, kad ar antracēnu 
bagātu cietu vielu (antracēna pastu) 
kristalizējot attīra no antracēna eļļas.
Pārsvarā satur dicikliskus, 
tricikliskus un četrcikliskus 
aromātiskus ogļūdeņražus.)

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

Akmeņogļu darvas atlikumi, 
antracēna eļļas destilāts; antracēna 
eļļas frakcija

(Atlikums, ko iegūst, frakcionēti 
destilējot jēlantracēnu, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
340°C līdz 400°C. Pārsvarā satur 
tricikliskus un policikliskus 
aromātiskus un heterocikliskus 
ogļūdeņražus.)

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

Antracēna eļļa, antracēna pasta, 
antracēna frakcija; antracēna eļļas 
frakcija

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
antracēnu, kas kristalizēts no 
bituminizētas augstas temperatūras 
akmeņogļu darvas antracēna eļļas, ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 330 oC līdz 350 oC.
Pārsvarā satur antracēnu, karbazolu 
un fenantrēnu.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Antracēna eļļa, antracēna pasta, 
karbazola frakcija; antracēna eļļas 
frakcija

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
antracēnu, kas kristalizēts no 
bituminizētas augstas temperatūras 
akmeņogļu darvas antracēna eļļas, ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 350 oC līdz 360 oC.
Pārsvarā satur antracēnu, karbazolu
un fenantrēnu.)

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

Antracēna eļļa, antracēna pasta, 
destilācijas vieglās frakcijas;
antracēna eļļas frakcija

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
antracēnu, kas kristalizēts no 
bituminizētas zemas temperatūras 
darvas antracēna eļļas, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
290 oC līdz 340 oC. Pārsvarā satur 
tricikliskus aromātiskus 
ogļūdeņražus un to 
bihidroatvasinājumus.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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Akmeņogļu darvas eļļas, zemas 
temperatūras; Darvas eļļa ar augstu 
viršanas temperatūru

(Zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas destilāts. Pārsvarā sastāv no 
ogļūdeņražiem, fenola rindas 
savienojumiem un aromātiskām 
slāpekļa bāzēm, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
160°C līdz 340°C.)

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

Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts;
sārma ekstrakts
(Ekstrahētu fenolu komplekss, ko, 
izmantojot izobutilacetātu, iegūst no 
zemas temperatūras (zem 700oC) 
akmeņogļu sausās pārtvaices 
amonjaka gāzes kondensāta. Pārsvarā 
satur monohidrofenolu un 
dihidrofenolu savienojumus.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, vieglās 
eļļas, ekstrakcija ar sārmu; sārma 
ekstrakts
(Karboleļļas ūdens ekstrakts, ko 
iegūst, skalojot ar sārma šķīdumu 
(piemēram, nātrija hidroksīda ūdens 
šķīdumu). Pārsvarā satur dažādu 
fenolu rindas savienojumu sārmu 
metālu sāļus.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Ekstrakti, sārmainas akmeņogļu 
darvas eļļas; sārma ekstrakts
(Akmeņogļu darvas eļļas ekstrakts, 
ko iegūst, skalojot ar sārma šķīdumu 
(piemēram, nātrija hidroksīda ūdens 
šķīdumu). Pārsvarā satur dažādu 
fenolu rindas savienojumu sārmu 
metālu sāļus.)

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

Akmeņogļu darvas destilāti, naftalīna 
eļļas, sārma ekstrakti; sārma 
ekstrakts

(Ekstrakts, ko iegūst, naftalīna eļļu 
skalojot ar sārma šķīdumu 
(piemēram, nātrija hidroksīda ūdens 
šķīdumu). Pārsvarā satur dažādu 
fenolu rindas savienojumu sārmu 
metālu sāļus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, 
darvas eļļas, apstrāde ar sārmu, ar 
oglekļa dioksīdu un kaļķiem;
Jēlfenoli

(Viela, ko iegūst, akmeņogļu darvas 
eļļas sārma ekstraktu apstrādājot ar 
oglekļa dioksīdu un kalcija oksīdu.
Pārsvarā satur CaCO3, Ca(OH)2, 
na2CO3 un citus organiskus un 
neorganiskus piemaisījumus.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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Darvas skābes, brūnogles, 
jēlprodukts; jēlfenoli
(Brūnogļu darvas destilāta skābināts 
sārma ekstrakts. Pārsvarā satur 
fenolu un tā analogus.)

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

Darvas skābes, brūnogļu gaziācija;
jēlfenoli

(Komplekss organisks savienojums, 
ko iegūst, gaziējot brūnogles.
Pārsvarā satur hidroksiaromātiskus 
fenolus ar oglekļa atomu skaitu no 
C6 līdz C10 un to analogus.)

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

Darvas skābes, destilācijas atlikumi;
destilāta fenoli
(Atlikums, ko iegūst akmeņogļu 
jēlfenolu destilācijā. Tajā pārsvarā ir 
fenoli ar oglekļa atomu skaitu no C8
līdz C10, ar mīksttapšanas 
temperatūru no 60°C līdz 80°C.)

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

Darvas skābes, metilfenola frakcija;
destilāta fenoli
(Ar 3- un 4-metilfenolu bagātināta 
darvas skābju frakcija, ko reģenerē 
zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas skābju jēlfrakcijas destilācijā.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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Darvas skābes, polialkilfenola 
frakcija; destilāta fenoli
(Darvas skābju frakcija, ko reģenerē 
zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas skābju jēlfrakcijas destilācijā, 
ar viršanas temperatūru diapazonā no 
225°C līdz 320°C. Pārsvarā satur 
polialkilfenolus.)

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

Darvas skābes, ksilenola frakcija;
destilāta fenoli
(Darvas skābju frakcija ar 
paaugstinātu 2,4- un 2,5-
dimetilfenolu daudzumu, ko reģenerē 
zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas skābju jēlfrakcijas destilācijā.)

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

Darvas skābes, etilfenola frakcija;
destilāta fenoli

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M

(Ar 3- un 4-etilfenolu bagātināta 
darvas skābju frakcija, ko reģenerē 
zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas skābju jēlfrakcijas destilācijā.)
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Darvas skābes, 3,5-ksilenola frakcija;
destilāta fenoli
(Ar 3,5-dimetilfenolu bagātināta 
darvas skābju frakcija, ko reģenerē 
zemas temperatūras akmeņogļu 
darvas skābju destilācijā.)

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

Darvas skābes, atlikumi, destilāti, 
pirmā frakcija; destilāta fenoli
(Atlikums, kas rodas, destilējot 
vieglo karboleļļu temperatūru 
diapazonā no 235°C līdz 355°C.)

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

Darvas skābes, krezila frakcija, 
atlikumi; destilāta fenoli

(Akmeņogļu darvas skābju atlikums 
pēc fenola, krezolu, ksilenolu un citu 
augstākās temperatūrās virstošu 
fenolu attīrīšanas. Melna, cieta viela 
ar kušanas temperatūru aptuveni 
80°C. Pārsvarā satur polialkilfenolus, 
sveķus un neorganiskus sāļus.)

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

Fenoli, no C9 līdz C11; destilāta 
fenoli

648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Darvas skābes, krezila frakcija;
destilāta fenoli
(Kompleksi organiski savienojumi, 
ko iegūst no brūnoglēm, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
200°C līdz 230°C. Pārsvarā satur 
fenolus un piridīna bāzes).

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

Darvas skābes, brūnogles, C2-
alkilfenola frakcija; destilāta fenoli

(Destilāts, ko iegūst, skābinot ar 
sārmu skalotu lignīta darvas 
destilātu, ar viršanas temperatūru 
diapazonā aptuveni no 200°C līdz 
230°C. Pārsvarā satur m- un p-
etilfenolu, ka arī krezolusa un 
ksilenolus.)

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

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, 
naftalīna eļļas; skābes ekstrakts
(Ūdens ekstrakts, ko iegūst, ar skābi 
skalojot ar sārmu skalotu naftalīna 
eļļu. Pārsvarā satur dažādu 
aromātisku slāpekļa bāzu, arī 
piridīna, hinolīna un to 
alkilatvasinājumu sāļus.)

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

Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi;
destilāta bāzes

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

Darvas bāzes, akmeņogles, hinolīna 
atvasinājumu frakcija; destilāta bāzes

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Darvas bāzes, akmeņogles, 
destilācijas atlikumi; destilāta bāzes

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

(Destilācijas atlikums no akmeņogļu 
darvas destilācijā iegūtas 
neitralizētas, ar skābi ekstrahētas 
bāzes darvas frakcijas destilācijas.
Tas satur galvenokārt anilīnu, 
kolidīnus, hinolīnu, hinolīna 
atvasinājumus un toluidīnus.)

Ogļūdeņražu eļļas, aromātiskas, kam 
piejaukts polietilēns un 
polipropilēns, pirolizētas, vieglo eļļu 
frakcija; termoapstrādes produkti

(Eļļa, ko iegūst, termiski apstrādājot 
polietilēna un polipropilēna 
maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi 
vai aromātiskām eļļām. Tajā 
galvenokārt ir benzols un tā analogi, 
ar viršanas temperatūras diapazonu 
aptuveni no 70°C līdz 120°C.)

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

Ogļūdeņražu eļļas, aromātiskas, kam 
piejaukts polietilēns, pirolizētas, 
vieglo eļļu frakcija; termoapstrādes 
produkti
(Eļļa, ko iegūst, termiski apstrādājot 
polietilēna maisījumu ar akmeņogļu 
darvas piķi vai aromātiskām eļļām.
Tajā galvenokārt ir benzols un tā 
analogi, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 70°C līdz 120°C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Ogļūdeņražu eļļas, aromātiskas, kam 
piejaukts polistirols, pirolizētas, 
vieglo eļļu frakcija; termoapstrādes 
produkti

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

(Eļļa, ko iegūst, termiski apstrādājot 
polistirola maisījumu ar akmeņogļu 
darvas piķi vai aromātiskām eļļām.
Tajā galvenokārt ir benzols un tā 
analogi, ar viršanas temperatūras 
diapazonu aptuveni no 70°C līdz 
210°C.)

Akmeņogļu ekstrakcijas atlikumi, ar 
sārmu apstrādāta darvas eļļa, 
naftalīna destilācijas atlikumi;
naftalīna eļļas ekstrakta atlikums

(Atlikums, ko pēc naftalīna 
atdalīšanas destilē no ķīmiski 
ekstrahētas eļļas; tajā pārsvarā ir 
aromātiski ogļūdeņraži ar 
kondensētiem divu līdz četru locekļu 
cikliem un aromātiskas slāpekļa 
bāzes.)

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

Kreozota eļļa, destilāts ar zemu 
viršanas temperatūru; mazgāšanas 
eļļa

(Destilāta frakcija ar zemu viršanas 
temperatūru, ko iegūst, koksējot 
bituminizētas ogles, ko vēl rafinē, lai 
attīrītu kristālisko sāļu pārpalikumu.
Pārsvarā satur kreozota eļļas, no 
kurām ir atdalīta viena daļa normālu 
policiklisku aromātisku sāļu – daļa 
no akmeņogļu darvas destilāta. Tās ir 
bez kristāliem aptuveni 38°C 
temperatūrā.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Darvas skābes ar krezilu, nātrija sāļi, 
sārma šķīdumi; sārma ekstrakts

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

Akmeņogļu ekstrakcijas eļļas, darvas 
bāze; skābes ekstrakts

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

(Ekstrakts no akmeņogļu darvas eļļas 
sārma ekstrakta atlikuma, ko iegūst, 
skalojot eļļu ar skābes (piemēram, 
sērskābes) ūdens šķīdumu pēc 
destilācijas, lai atdalītu naftalīnu.
Pārsvarā satur dažādu aromātisko 
slāpekļa bāzu, arī piridīna, hinolīna, 
kā arī to alkilatvasinājumu skābju 
sāļus.)

Darvas bāzes, akmeņogles, 
jēlprodukts; jēldarvas bāzes

(Viela, ko iegūst, neitralizējot 
akmeņogļu darvas bāzu ekstrakta eļļu 
ar sārma (piemēram, nātrija 
hidroksīda) ūdens šķīdumu, lai 
iegūtu brīvas bāzes. Pārsvarā satur 
tādas organiskas bāzes kā akridīnu, 
fenantridīnu, piridīnu, hinolīnu un to 
alkilatvasinājumus.)

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

Akmeņogļu atlikumi, ekstrakcija ar 
šķīdinātāju;
(Pulveris, kas spēj veidot 
savienojumus; satur akmeņogļu 
minerālvielu daļas un apstrādē ar 
šķīdinātāju neizšķīdušo ogļu 
atlikumu.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu 
šķīdumi šķīdinātājā
(Viela, ko izfiltrē no ogļu 
minerāldaļas un ekstrakta šķīdumā 
neizšķīdušo ogles atlikuma, kuru 
iegūst, ogles karsējot šķīdinātājā.
Melns, viskozs, komplekss šķidrums, 
pārsvarā satur aromātiskus un daļēji 
hidroģenētus aromātiskus 
ogļūdeņražus, aromātiskus slāpekļa 
un sēra savienojumus, fenolus un 
citus aromātiskus skābekļa 
savienojumus, kā arī to 
alkilatvasinājumus.)

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

Akmeņogļu šķidrumi, šķīdinātāju 
ekstrakti
(Visnotaļ no šķīdinātāja attīrīta viela, 
kam atdestilē šķīdinātāju no filtrēta 
akmeņogļu ekstrakta šķīduma, ko 
iegūst, akmeņogles karsējot 
šķīdinātājā. Melna, bieza masa, 
pārsvarā satur aromātiskus 
ogļūdeņražus ar kondensētiem 
cikliem, aromātiskus slāpekļa un sēra 
savienojumus, fenolus, kā arī citus 
aromātiskus skābekļa savienojumus 
un to alkilatvasinājumus.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Vieglā akmeņogļu koksēšanas eļļa;
jēlbenzols
(Gaistošs organisks šķidrums, ko 
ekstrahē no akmeņogļu augstas 
temperatūras (virs 700 oC) sausās 
pārtvaices gāzēm. Pārsvarā satur 
benzolu, toluolu un ksilolus. Tas var 
saturēt arī mazliet citu ogļūdeņražu.)

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

Akmeņogļu destilāti, primārais 
šķīdinātāja ekstrakts;
(Šķidra viela, ko kondensē no 
tvaikiem, kas rodas, akmeņogles 
karsējot šķīdinātājā, ar viršanas 
temperatūru diapazonā aptuveni no 
30°C līdz 300°C. Pārsvarā satur 
daļēji hidroģenētus aromātiskus 
savienojumus ar kondensētiem 
cikliem, aromātiskus slāpekļa, sēra 
un skābekļa savienojumus un to 
alkilatvasinājumus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C4 līdz C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Akmeņogļu destilāti, ekstrakcija ar 
šķīdinātāju, hidrokrekings;
(Destilāts, ko iegūst akmeņogļu 
ekstrakta hidrokrekingā vai tāda 
šķīduma hidrokrekingā, kas rodas, 
ekstrahējot ar šķīdinātāju, vai 
superkritiskā ekstrakcijā ar gāzēm, ar 
viršanas temperatūru aptuveni no 
30oC līdz 300 oC. Pārsvarā satur 
aromātiskus, hidroģenētus 
aromātiskus un naftēnu rindas 
savienojumus, to alkilatvasinājumus 
un alkānus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C4 līdz C14. Tie var 
saturēt arī aromātiskus un 
hidroģenētus aromātiskus slāpekļa, 
sēra un skābekļa savienojumus.)

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

Akmeņogļu ligroīns, ekstrakcija ar 
šķīdinātāju, hidrokrekings;

(Destilāta frakcija, ko iegūst 
akmeņogļu ekstrakta hidrokrekingā 
vai tāda šķīduma hidrokrekingā, kas 
rodas, ekstrahējot ar šķīdinātāju, vai 
superkritiskā ekstrakcijā ar gāzēm, ar 
viršanas temperatūru aptuveni no 
30oC līdz 180oC. Pārsvarā satur 
aromātiskus, hidroģenētus 
aromātiskus un naftēnu rindas 
savienojumus, to alkilatvasinājumus 
un alkānus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C4 līdz C9. Tie var 
saturēt arī aromātiskus un 
hidroģenētus aromātiskus slāpekļa, 
sēra un skābekļa savienojumus.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar 
šķīdinātāju, ogļu ligroīna 
hidrokrekings;

(Motordegviela, ko rafinētas ligroīna 
frakcijas riformingā iegūst no 
hidrokrekingā apstrādāta akmeņogļu 
ekstraktu, akmeņogļu ekstrakta 
šķīduma vai vielas, ko iegūst 
superkritiskā ekstrakcijā ar gāzi, ar 
viršanas temperatūru diapazonā 
aptuveni no 30oC līdz 180oC.
Pārsvarā satur aromātiskus un 
naftēnu rindas ogļūdeņražus, to 
alkilatvasinājumus, kā arī 
alkilogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C4 līdz C9.)

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

Akmeņogļu destilāti, ekstrakcija ar 
šķīdinātāju, vidējās frakcijas 
hidrokrekings;

(Destilāts, ko iegūst akmeņogļu 
ekstrakta hidrokrekingā vai tāda 
šķīduma hidrokrekingā, kas rodas, 
ekstrahējot ar šķīdinātāju, vai 
superkritiskā ekstrakcijā ar gāzēm, ar 
viršanas temperatūru aptuveni no 
180oC līdz 300 oC. Pārsvarā satur 
dicikliskus aromātiskus, 
hidroģenētus aromātiskus un naftēnu 
rindas ogļūdeņražus, to 
alkilatvasinājumus, kā arī alkānus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C9 līdz C14. Tie var saturēt arī 
slāpekļa, sēra un skābekļa 
savienojumus.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Akmeņogļu destilāti, ekstrakcija ar 
šķīdinātāju, vidējās frakcijas 
hidrokrekings un hidroģenēšana

(Destilāts, ko iegūst akmeņogļu 
ekstrakta hidrokrekingā vai tāda 
šķīduma hidrokrekingā, kas rodas, 
ekstrahējot ar šķīdinātāju, vai 
superkritiskā ekstrakcijā ar gāzēm, ar 
viršanas temperatūru aptuveni no 
180oC līdz 280 oC. Pārsvarā satur 
hidroģenētus dicikliskus 
ogļūdeņražus un to 
alkilatvasinājumus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C9 līdz C14.)

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

Vieglā akmeņogļu eļļa, 
puskoksēšana; svaigā eļļa
(Gaistošs organisks šķidrums, kas 
kondensējas no akmeņogļu 
puskoksācijas (zem 700oC) sausās 
pārtvaices gāzēm. Pārsvarā satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C6 līdz C10.)

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

Naftas ekstrakti, vieglo naftēnu 
destilāta šķīdinātājs

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

Naftas ekstrakti, smago parafīnu 
destilāta šķīdinātājs

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

Naftas ekstrakti, vieglo parafīnu 
destilāta šķīdinātājs

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

Naftas ekstrakti, smago naftēnu 
destilāta šķīdinātājs

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

Naftas ekstrakti, vieglās vakuuma 
gāzeļļas šķīdinātājs

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Ogļūdeņraži, no C26 līdz C55, 
bagātināti ar aromātiskiem 
savienojumiem

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

Naftas atlikumi, hidrodesulfurizācija 
tornī atmosfēras spiedienā; mazuts

(Komplekss atlikums, ko atmosfēras 
spiedienā destilē no jēlnaftas. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt lielāku par C20, un 
ar aptuvenu viršanas temperatūru 
virs 350 oC. Tas pēc svara var saturēt 
5% vai vairāk aromātisku 
ogļūdeņražu ar kondensētiem 4 līdz 6 
locekļu cikliem.)

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

Naftas gāzeļļas, dziļš vakuums;
mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vakuumā 
destilējot jēlnaftas destilācijas 
atlikumu, ko iegūst atmosfēras 
spiedienā. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C20 līdz C50, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 350°C 
līdz 600°C.) Tas pēc svara var saturēt 
5% un vairāk aromātisku 
ogļūdeņražu ar kondensētiem 4 līdz 6 
locekļu cikliem.)

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

Naftas destilāti, dziļā katalītiskā 
krekinga produkti; mazuts

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C15 līdz C35, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 260°C līdz 500°C.)
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

Dzidrinātas naftas eļļas, katalītiskā 
krekinga produkti; mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju, destilējot katalītiskā 
krekinga produktus. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C20, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
350oC. Tas pēc svara var saturēt 5% 
vai vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas atlikumi, hidrokrekinga 
produkti; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju, destilējot hidrokrekinga 
produktus. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C20, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 350oC.

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Naftas atlikumi, termiskā krekinga 
produkti; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko termiskā krekinga 
produktu destilācijā iegūst kā 
atlikuma frakciju. Pārsvarā satur 
nepiesātinātus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C20, un tā aptuvenā 
viršanas temperatūra ir virs 350 oC.
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas destilāti, smagais termiskais 
krekings; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
termiskā krekinga produktus. Tas 
satur galvenokārt nepiesātinātus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C15 līdz 
C36, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 260°C 
līdz 480°C.) Tas pēc svara var saturēt 
5% vai vairāk 4 ciklu līdz 6 ciklu 
aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem cikliem.)

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

Naftas gāzeļļas, hidrētas vakuumā;
mazuts

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
frakciju apstrādājot ar ūdeņradi 
katalizatora klātbūtnē. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C13 līdz C50, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 230°C līdz 600°C.)
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

Naftas atlikumi, hidrodesulfurizēti 
tornī atmosfēras spiedienā; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atmosfēras 
torņa atlikumu apstrādājot ar 
ūdeņradi katalizatora klātbūtnē, 
galvenokārt tā, lai atdalītu organiskus 
sēra savienojumus. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C20, un ar 
viršanas temperatūru aptuveni virs 
350oC. Tas pēc svara var saturēt 5% 
vai vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas gāzeļļas, hidrodesulfurizētas 
dziļā vakuumā; mazuts

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
hidrodesulfurizācijā. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C20 līdz C50, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 350°C līdz 600°C.)
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

Naftas atlikumi, tvaika krekings;
mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju tvaika krekinga (arī etilēna 
ieguvei izmantota tvaika krekinga) 
produktu destilācijā. Pārsvarā Tas 
satur nepiesātinātus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
vairāk par C14, un aptuvenu viršanas 
temperatūru virs 350 oC. Tas satur 
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas atlikumi, destilācija 
atmosfēras spiedienā; mazuts

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



7524/8/06 REV 8 is 111
XVII PIELIKUMS DG C I LV

(Komplekss atlikums, ko iegūst, 
jēlnaftu destilējot atmosfēras 
spiedienā. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C11, un ar viršanas 
temperatūru aptuveni virs 200oC. Tas 
pēc svara var saturēt 5% vai vairāk 
aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

Dzidrinātas naftas eļļas, 
hidrodesulfurizēti katalītiskā 
krekinga produkti; mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar ūdeņradi 
apstrādājot katalītiskā krekingā 
attīrītu eļļu, lai organiski saistīto sēru 
pārvērstu sērūdeņradī, ko atdala. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu pārsvarā vairāk par C20, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
350oC. Tas pēc svara var saturēt 5% 
vai vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas destilāti, hidrodesulfurizēti 
katalītiskā krekinga starpprodukti;
mazuts

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiska 
krekinga starpproduktu destilātus 
apstrādājot ar ūdeņradi, lai organiski 
saistīto sēru pārvērstu sērūdeņradī, 
ko atdala. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
diapazonā no C11 līdz C30, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 450°C.
Tas satur samērā daudz triciklisku 
aromātisku ogļūdeņražu.)

Naftas destilāti, hidrodesulfurizēti 
smagā katalītiskā krekingā; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, smagos 
katalītiskā krekinga destilātus 
apstrādājot ar ūdeņradi, lai organiski 
saistīto sēru pārvērstu sērūdeņradī, 
ko atdala. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C15 līdz C35, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 260°C 
līdz 500°C. Tas pēc svara var saturēt 
Tajā pēc svara var būt 5% vai vairāk 
aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Šķidra degviela, atlikumi, tiešas 
destilācijas gāzeļļas ar lielu sēra 
daudzumu; mazuts

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Šķidra degviela, atlikumi; mazuts

(Šķidra viela, ko iegūst dažādās 
rafinācijas plūsmās, parasti kā 
atlikumus. Savienojums ir komplekss 
un dažāds – atkarībā no tā, kāda ir 
jēlnafta.)

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

Naftas atlikumi, katalītiskā riformera 
atlikuma destilāts; mazuts
(Komplekss atlikums, ko destilē no 
katalītiskā riformera frakcionatora 
kolonnas atlikuma. Tā viršānas 
temperatūra ir aptuveni virs 399°C.)

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

Naftas atlikumi, smagās koksēšanas 
gāzes un vakuuma gāzeļļas; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko smagās koksēšanas 
gāzeļļas un vakuuma gāzeļļas
destilācijā iegūst kā atlikuma 
frakciju. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C13, un 
viršanas temperatūru virs 230oC.)

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

Naftas atlikumi, smagā koksēšana un 
viegls vakuums; mazuts

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju smagās koksēšanas gāzeļļas 
un vieglo vakuuma gāzeļļu 
destilācijā. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C13, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
230 oC.)

Naftas atlikumi, viegls vakuums;
mazuts

(Komplekss atlikums, ko vakuumā 
destilē no atlikuma, ko iegūst, 
jēlnaftu destilējot atmosfēras 
spiedienā. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C13, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 350oC.

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

Naftas atlikumi, vieglā tvaika 
krekinga produkti; mazuts
(Komplekss atlikums, ko destilē no 
tvaika krekinga produktiem. Tajā 
parsvarā ir aromātiski un 
nepiesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt lielāki par 
C7, un ar aptuvenu viršanas 
temperatūru diapazonā no 101°C līdz 
555°C.)

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

Degvielas eļļa nr. 6; mazuts

(Destilāta eļļa ar minimālo 
viskozitāti 37,7°C temperatūrā – 197 
10-6 m2s-1, un maksimālo – 197 10-5

m2s-1.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Naftas atlikumi, vieglo frakciju 
atdestilācijas iekārta, mazs sēra 
daudzums; mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums ar mazu sēra daudzumu, 
ko jēlnaftas destilācijā iegūst kā 
atlikuma frakciju. Tas ir atlikums, ko 
iegūst, atdalot tiešo benzīna frakciju, 
petrolejas frakciju un gāzeļļas 
frakciju.)

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

Naftas gāzeļļas, smagās, destilētas 
atmosfēras spiedienā; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tas satur ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C7 līdz C35, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 121°C līdz 510°C.)

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

Naftas atlikumi, koksēšanas 
skruberis, ogļūdeņraži ar 
kondensētiem cikliem; mazuts
(Ļoti komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju vakuumdestilācijas atlikuma 
un termiskā krekinga produktu 
destilācijā. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C20, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
350 oC. Tas pēc svara var saturēt 5% 
vai vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Naftas destilāti, naftas atlikumu 
vakuumdestilācija; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst atmosfēras 
spiedienā destilētas jēlnaftas 
atlikuma vakuumdestilācijā.)

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

Naftas atlikumi, sveķveidīgi, tvaika 
krekings; mazuts
(Komplekss atlikums, ko destilē no 
naftas tvaika krekinga produktu 
pārdestilācijas atlikuma.)

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

Naftas destilāti, vidēji dziļš 
vakuums; mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vakuumā 
destilējot atmosfēras spiedienā iegūtu 
jēlnaftas destilācijas atlikumu. Tas 
pārsvarā satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C14 līdz C42, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 250°C 
līdz 545°C.) Tas pēc svara var saturēt 
5% vai vairāk aromātisku 
ogļūdeņražu ar kondensētiem 4 līdz 6 
locekļu cikliem.)

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

Naftas destilāti, viegls vakuums;
mazuts

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, vakuumā 
destilējot atmosfēras spiedienā 
destilētas jēlnaftas atlikumu. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C11 līdz C35, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 250°C līdz 545°C.)

Naftas destilāti, vakuumdestilācija;
mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst atmosfēras 
spiedienā iegūta jēlnaftas destilācijas 
atlikuma vakuumdestilācijā. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C15 līdz C50, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 270°C līdz 600°C.)
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

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

Naftas gāzeļļas, hidrodesulfurizēti 
koksēšanas produkti, destilēti dziļā 
vakuumā; mazuts

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
hidrodesulfurizējot smagos 
koksēšanas destilāta produktus. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C18 līdz C44, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 304°C līdz 548°C.)
Tas pēc svara var saturēt 5% vai 
vairāk aromātisku ogļūdeņražu ar 
kondensētiem 4 līdz 6 locekļu 
cikliem.)

Naftas atlikumi, tvaika krekinga 
destilāti; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko no tvaika krekingā 
iegūtas darvas destilē, ražojot 
rafinētu naftas darvu. Pārsvarā tas 
satur aromātiskus un citus 
ogļūdeņražus, kā arī organiskus sēra 
savienojumus.)

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

Naftas atlikumi, viegls vakuums;
mazuts

(Komplekss atlikums, ko 
vakuumdestilācijā iegūst no 
atmosfēras spiedienā veiktas 
jēlnaftas destilācijas atlikuma.
Pārsvarā tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
lielāku par C24, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 390 oC.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Smaga degvielas eļļa, liels sēra 
daudzums; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
jēlnaftu. Pārsvarā tas satur 
alifātiskus, aromātiskus un 
cikloalifātiskus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
vairāk par C25, un ar aptuvenu 
viršanas temperatūru virs 400 oC.)

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

Naftas atlikumi, katalītisks krekings;
mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko katalītiskā krekinga 
produktu destilācijā iegūst kā 
atlikuma frakciju. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt lielāku par C11, un ar 
aptuvenu viršanas temperatūru virs 
200 oC.)

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

Naftas destilāti, katalītisks 
starpprodukta krekings, termiska 
noārdīšana; mazuts

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus, kurus 
izmanto kā siltumpārneses 
šķidrumus. Tajā galvenokārt ir 
ogļūdeņraži, ar viršanas temperatūras 
diapazonu no 220°C līdz 450°C. Tajā 
var būt organiski sēra savienojumi.)

Naftas atlikuma eļļas; mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu, sēra 
savienojumu un metālorganisku 
savienojumu savienojums, ko iegūst 
kā atlikumu frakcionatora krekinga 
rafinācijā. Tā 100 oC temperatūrā ir 
eļļa ar viskozitāti, lielāku par 2 10-6

m².s-1.)

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

Atlikumi, termiski apstrādāti tvaika 
krekingā; mazuts
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
un destilējot jēlproduktu, ko iegūst 
ligroīna tvaika krekingā. Tajā 
parsvarā ir nepiesātināti ogļūdeņraži 
ar aptuvenu viršanas temperatūru 
diapazonā virs 180°C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Naftas destilāti, hidrodesulfurizēta 
visa diapazona vidējā frakcija;
mazuts

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

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
izejvielas apstrādājot ar ūdeņradi.
Tajā pārsvarā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C9 līdz C25, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 150°C 
līdz 400°C.)

Naftas atlikumi, katalītiskais 
riformings, frakcionatora kolonna;
mazuts

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā atlikuma 
frakciju, destilējot katalītiskā 
riforminga produktus. Tas satur 
ūdeņradi, ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C10 līdz C25, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 160°C līdz 400°C.) Tas pēc svara 
var saturēt 5% vai vairāk aromātisku 
ogļūdeņražu ar kondensētiem 4 līdz 6 
locekļu cikliem.)

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

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums. Tas galvenokārt satur 
alifātiskus, alicikliskus un 
aromātiskus ogļūdeņražus. Tas var 
saturēt arī mazliet slāpekļa, skābekļa 
un sēra savienojumus. Šī kategorija 
aptver vieglo, vidējo un smagu naftu, 
kā arī no darvas smiltīm ekstrahētas 
eļļas. Šī grupa neaptver tādus 
materiālus, kuros ir ogļūdeņraži, bet 
kas prasa būtiskus ķīmiskus 
pārveidojumus, lai tos varētu 
reģenerēt vai pārvērst par naftas 
pārstrādes iekārtu izejvielām –
piemēram, uz slānekļa jēlnaftu;
bagātinātām slānekļa naftām un 
šķidrām akmeņogļu degvielām šī 
definīcija neattiecas.)

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

Naftas gāzes, katalītiski sašķelta 
ligroīna depropanizatora augšējā 
frakcija, bagātināta ar C3, bez 
skābēm; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
katalītiski sašķeltus ogļūdeņražus un 
attīrot no skābiem piemaisījumiem.
Tas satur ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu no C2 līdz C4, 
galvenokārt C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Naftas gāzes, katalītisks krekings;
naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
krekinga produktu destilācijā.
Pārsvarā tas satur alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

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

Naftas gāzes, katalītiskais krekings, 
produkti, kas bagātināti ar oglekli, 
atomu skaits no C1 līdz C5; naftas 
gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
krekinga produktu destilācijā. Tas 
satur alifātiskus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, ligroīna katalītiskās 
polimerizācijas stabilizatora augšējā 
frakcija, produkti, kas bagātināti ar 
oglekli, atomu skaits no C2 līdz C4;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no katalītiski 
polimerizēta ligroīna frakcionatora 
stabilizācijas produktiem. Tas satur 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu diapazonā no C2 līdz C6
(galvenokārt no C2 līdz C4).)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Naftas gāzes, katalītisks riformings, 
bagātinātas ar oglekli, atomu skaits 
no C1 līdz C4; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riforminga produktiem. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
no C1 līdz C6 (galvenokārt no C1 līdz 
C4).)

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

Naftas gāzes, no C3 līdz C5, 
olefīnparafīnu rinda, alkilēšanas 
izejviela; naftas gāze
(Komplekss olefīnu un parafīnu 
rindas ogļūdeņražu savienojums ar 
oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, 
ko izmanto kā alkilēšanas izejvielu.
Istabas temperatūra parasti ir 
augstāka par tādu savienojumu 
kritisko temperatūru.)

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

Naftas gāzes, bagātinātas ar C4;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
frakcionatora produktiem. Tas satur 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu no C3 līdz C5, 
galvenokārt C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Naftas gāzes, deetanizētas augšējās 
frakcijas; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
katalītiskas krekinga gāzes un 
benzīna frakcijas. Tajā galvenokārt ir 
etāns un etilēns.)

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

Naftas gāzes, deizobutanizatora 
kolonnas augšējās frakcijas; naftas 
gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko atmosfēras 
spiedienā destilē no butāna un 
butilēna frakcijas. Tas satur 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C3 līdz 
C4.)

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

Naftas gāzes, bagātinātas ar propānu, 
sausais depropanizators; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktu gāzes un benzīna 
frakcijas. Tajā galvenokārt ir 
propilēns ar etāna un propāna 
piejaukumu.)

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

Naftas gāzes, depropanizatora 
augšējā frakcija; naftas gāze

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktu gāzes un benzīna 
frakcijas. Tas satur alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C2 līdz C4.)

Naftas gāzes, gāzes reģeneratoru 
rūpnieciskā depropanizatora augšējās 
frakcijas; aftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
jaukto ogļūdeņražu frakciju. Pārsvarā 
tas satur ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu no C1 līdz C4, 
galvenokārt propānu.)

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

Naftas gāzes, Girbatola iekārtas 
izejvielu plūsma; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko izmanto Girbatola 
iekārtā, lai atdalītu sērūdeņradi. Tas 
satur alifātiskus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C2 līdz C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Naftas gāzes, bagātinātas ar C4, bez 
sērūdeņraža, izomerizēta ligroīna 
frakcionators; naftas gāze

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

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
sašķeltas dzidrinātas eļļas un 
termiski sašķelta vakuuma atlikuma 
frakcionatora atteces cilindrs; naftas 
gāze

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

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
katalītiski sašķeltas dzidrinātas eļļas 
un termiski sašķeltu 
vakuumatlikumu. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

Naftas atplūdes gāze, ligroīna 
katalītiskā krekinga produktu 
stabilizācijas absorbētājs; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ligroīna 
katalītiskā krekinga produktu 
stabilizācijā. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Naftas atplūdes gāze, katalītiskā 
krekinga iekārta, katalītisks riformers 
un ar hidrodesulfurizatoru apvienots 
frakcionētājs; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko, atdalot skābos 
piemaisījumus, iegūst, frakcionējot 
katalītiskā krekinga, katalītiskā 
riforminga un hidrodesulfurizācijas 
produktus. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
pārveidota ligroīna frakcionatora 
stabilizators; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ligroīna 
katalītiskā riforminga produktu 
frakcionatora stabilizācijā. Pārsvarā 
tas satur ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Naftas atplūdes gāze, jaukta 
piesātinātās gāzes iekārtas plūsma, 
bagātināta ar C4; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko tiešās pārtvaices 
ligroīna destilāta stabilizācijā iegūst 
no destilācijas atplūdes gāzēm un 
ligroīna katalītiskā riforminga 
stabilizatora atplūdes gāzēm. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu no C3 līdz C6, galvenokārt 
butānu un izobutānu.)

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

Naftas atplūdes gāze, piesātinātās 
gāzes reģenerēšanas iekārta, 
bagātināta ar C1 līdz C2; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko ligroīna tiešā 
pārtvaicē un no ligroīna katalītiskā 
riforminga stabilizatora atplūdes 
gāzēm iegūst, frakcionējot destilāta 
atplūdes gāzi. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
no C1 līdz C5, galvenokārt metānu un 
etānu.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Naftas atplūdes gāze, termisks 
vakuuma atlikuma krekings; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst termiskā 
vakuuma atlikuma krekingā. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Ogļūdeņraži, bagātināti ar no C3 līdz 
C4, naftas destilāts; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot un 
kondensējot jēlnaftu. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
no C3 līdz C5, galvenokārt C3 un C4.)

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

Naftas gāzes, pilna diapazona tiešās 
pārtvaices ligroīna deheksanizators;
naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
pilna diapazona tiešas pārtvaices 
ligroīnu. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C2 līdz C6.)

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

Naftas gāzes, hidrokrekinga 
depropanizators, bagātinātas ar 
ogļūdeņražiem; naftas gāze

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
hidrokrekinga produktiem. Pārsvarā 
tas satur ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C4. Tas var saturēt arī mazliet 
ūdeņraža un sērūdeņraža.)

Naftas gāzes, vieglā tiešas pārtvaices 
ligroīna stabilizatora izplūde; naftas 
gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst vieglā tiešas 
pārtvaices ligroīna stabilizācijā. Tas 
satur piesātinātus alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C2 līdz C6.)

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

Naftas atlikumi, alkilācijas sadalītājs, 
bagātināti ar C4; naftas gāze
(Komplekss atlikums, ko iegūst 
dažādu rafinācijas operāciju plūsmu 
destilācijā. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C4 līdz C5, galvenokārt butānu, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no – 11,7°C līdz 
27,8°C.)

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

Ogļūdeņraži, no C1 līdz C4, kam 
attīrīts sērs; naftas gāze

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
ogļūdeņražiem attīrot merkaptānus 
vai skābus piemaisījumus. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C1 līdz C4, un aptuvens 
tā viršanas temperatūras diapazons ir 
no − 164°C līdz − 0,5°C.)

Ogļūdeņraži, no C1 līdz C3; naftas 
gāze
(Komplekss savienojums, kurā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C1 līdz C3, un aptuvens 
tā viršanas temperatūras diapazons ir 
no − 164°C līdz − 42°C.)

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

Ogļūdeņraži, no C1 līdz C4, 
debutanizatora frakcija; naftas gāze

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

Naftas gāzes, no C1 līdz C5, mitras;
naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas 
un/vai iegūst gāzeļļu krekingā. Tas 
satur ogļūdeņražus ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Ogļūdeņraži, no C2 līdz C4; naftas 
gāze

649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Naftas gāzes, alkilācijas 
sākumprodukti; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst naftas gāzeļļu 
katalītiskā krekingā. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C3 līdz C4.)

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

Naftas gāzes, depropanizatora gala 
frakciju frakcionācija; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
depropanizatora gala frakcijas.
Pārsvarā tas satur butānu, izobutānu 
un butadiēnu.)

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

Naftas gāzes, rafinatora maisījums;
naftas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst 
dažādos procesos. Tas satur 
ūdeņradi, sērūdeņradi un 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, katalītiskais krekings;
naftas gāze

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā krekinga produktus.
Pārsvarā tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C3 līdz C5.)

Naftas gāzes, no C2 līdz C4, no kā 
attīrīti sēra savienojumi; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst naftas 
destilātu rafinācijā, atdalot sēra 
savienojums, lai pārvērstu 
merkaptānus vai atdalītu skābos 
piemaisījumus. Tas satur galvenokārt 
piesātinātus un nepiesātinātus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā galvenokārt no C2 līdz C4, 
un aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no − 51°C līdz − 34°C.)

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

Naftas gāzes, jēlnaftas frakcionatora 
gāzes; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
jēlnaftu. Tas satur piesātinātus 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Naftas gāzes, deheksanizatora 
produkti; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
apvienotas ligroīna plūsmas. Tas 
satur piesātinātus alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, vieglā, tiešas 
destilācijas benzīna frakcionatora 
stabilizatora gāzes; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
vieglo tiešās destilācijas benzīnu. Tas 
satur piesātinātus alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, ligroīna unificētāja 
desulfurizatora attvaices kolonna;
naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
desulfurizējot ligroīna unificētāju, ko 
attvaicē no ligroīna. Tas satur 
piesātinātus alifātiskus ogļūdeņražus 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C1 līdz C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Naftas gāzes, tiešas destilācijas 
ligroīna unificētāja katalītiskais 
riformings; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst tiešas 
pārtvaices ligroīna katalītiskā 
riformingā un frakcionējot izplūdes 
gāzi. Tas satur metānu, etānu un 
propānu.)

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

Naftas gāzes, šķidrā katalītiskā 
krekinga sadalītāja augšējās 
frakcijas; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
sadalītāja produktus ar oglekļa atomu 
skaitu no C3 līdz C4. Pārsvarā tas 
satur C3 ogļūdeņražus.)

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

Naftas gāzes, tiešas destilācijas 
stabilizatora gāzes; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
šķidrumu no jēlnaftas destilācijā 
izmantotās pirmās destilācijas 
kolonnas. Tas satur piesātinātus 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C4.)

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

Naftas gāzes, ligroīna katalītiskā 
krekinga debutanizators; naftas gāze

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
ligroīna katalītiskā krekinga 
produktus. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
sašķelta destilāta un ligroīna 
stabilizators; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
katalītiski sašķeltu ligroīnu un 
destilātu. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C4.)

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

Naftas atplūdes gāze, termiski 
sašķelts destilāts, gāzeļļas un ligroīna 
absorbētājs; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, termiski 
sašķelto destilātu atdalot no ligroīnas 
un gāzeļļas. Pārsvarā tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

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

Naftas atplūdes gāze, termiski 
sašķeltu ogļūdeņražu frakcionatora 
stabilizators, naftas koksēšana; naftas 
gāze

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionēti 
stabilizējot naftas koksēšanas 
ogļūdeņražu termiskā krekinga 
produktus. Tas satur ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C6.)

Naftas gāzes, vieglais tvaika 
krekings, butadiēna koncentrāts;
naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
termokrekinga produktiem. Tas satur 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt C4.)

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

Naftas gāzes, tiešas destilācijas 
ligroīna katalītiskā riformera 
stabilizatora augšējā frakcija; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst tiešas 
destilācijas ligroīna katalītiskā 
riformingā, kā arī frakcionējot visas 
izplūdes gāzes. Tas satur piesātinātus 
alifātiskus ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C2 līdz 
C4.)

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

Ogļūdeņraži, C4; naftas gāze 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkāni, no C1 līdz C4, bagātināti ar 
C3; naftas gāze

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Naftas gāzes, tvaika krekings, 
bagātinātas ar C3; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tas satur 
galvenokārt propilēnu un mazliet 
propāna, ar viršanas temperatūras 
aptuvenu diapazonu no − 70°C līdz 
0°C.)

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

Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga 
destilāts; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no tvaika 
krekinga produktiem. Tas satur 
galvenokārt ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu C4, galvenokārt 1-
butēnu un 2-butēnu, kā arī butānu un 
izobutānu, ar viršanas temperatūras 
aptuvenu diapazonu no − 12°C līdz 
5°C.)

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

Naftas gāzes, šķidrinātas, bez sēra 
savienojumiem, C4 frakcija; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
desulfurizējot šķidrinātu naftas gāzu 
maisījumu, lai oksidētu merkaptānus 
vai atdalītu skābus piemaisījumus.
Pārsvarā tas satur piesātinātus un 
nepiesātinātus ogļūdeņražus ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
C4.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Ogļūdeņraži, C4, bez 1,3-butadiēna 
un izobutēna; naftas gāze

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

Naftas rafināti, tvaika krekingā 
apstrādāta C4 frakcija, ekstrahēta ar 
vara amonija acetātu, no C3 līdz C5
piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži, bez 
butadiēna;Petroleum gas

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

Naftas gāzes, amīnu sistēmas 
izejvielas; rafinācijas gāze
(Izejvielu gāze amīnu sistēmai, lai 
attīrītu sērūdeņradi. Pārsvarā tas 
satur ūdeņradi. Tas var saturēt arī 
oglekļa dioksīdu, oglekļa monoksīdu, 
sērūdeņradi un alifātiskus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, benzola iekārtas 
hidrodesulfurizatora emisijas;
rafinācijas gāze

(Benzola iekārtu emisiju gāzes.
Pārsvarā tas satur ūdeņradi. Tas var 
saturēt arī oglekļa monoksīdu un 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6, arī 
benzols.)

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

Naftas gāzes, benzola iekārtu 
reģenerācijas gāzes ar lielu ūdeņraža 
daudzumu; rafinācijas gāze

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, reģenerējot 
benzola iekārtas gāzes. Pārsvarā tas 
satur ūdeņradi ar maziem dažādu citu 
vielu (oglekļa monoksīda un 
ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6 ) 
piemaisījumiem.)

Naftas gāzes, kompaundēta eļļa, ar 
lielu ūdeņraža un slāpekļa 
daudzumu; rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
kompaundētas eļļas. Pārsvarā tas 
satur ūdeņradi un slāpekli ar maziem 
dažādu citu vielu (oglekļa 
monoksīda, oglekļa dioksīda un 
alifātisku ogļūdeņražu ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C5) piemaisījumiem.)

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

Naftas gāzes, katalītiski riformēta 
ligroīna attvaices kolonnas augšējā 
frakcija; rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiski 
riformēta ligroīna stabilizācijā. Tas 
satur ūdeņradi un piesātinātus 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C4.)

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

Naftas gāzes, oglekļa atomu skaits 
no C6 līdz C8, produktu katalītiska 
riforminga reģenerācijas gāzes;
rafinācijas gāze

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no C6 līdz C8
izejvielu katalītiska riforminga 
produktiem, un reģenerē, lai 
saglabātu ūdeņradi. Pārsvarā tas satur 
ūdeņradi. Tas var saturēt mazliet 
oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu, 
slāpekli un ogļūdeņražus ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C6.)

Naftas gāzes, oglekļa atomu skaits 
no C6 līdz C8, produktu katalītiskais 
riformings; rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot C6-
C8 izejvielu katalītiskā riforminga 
produktus. Tas satur ūdeņradi un 
ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, oglekļa atomu skaits 
no C6 līdz C8, katalītiskā riforminga 
reģenerācijas gāzes ar lielu ūdeņraža 
daudzumu; rafinācijas gāze

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

Naftas gāzes, C2 atgriezeniskā 
plūsma; rafinācijas gāze

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
ūdeņradi no gāzes plūsmas, kurā 
pārsvarā ir ūdeņradis un mazliet 
slāpekļa, oglekļa monoksīda, metāna, 
etāna un etilēna piemaisījumu. Tajā 
ir galvenokārt ogļūdeņraži, 
piemēram, metāns, etāns un etilēns, 
un mazliet ūdeņraža, slāpekļa un 
oglekļa monoksīda piemaisījumu.)

Naftas gāzes, sausas, skābas, gāzes 
koncentrēšanas iekārtas izejas 
plūsma; rafinācijas gāze

(Komplekss sausu gāzu savienojums 
no gāzu koncentrēšanas iekārtas.
Tajā ir ūdeņradis, sērūdeņradis un 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C3.)

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

Naftas gāzes, koncentrētas gāzes 
reabsorbētāja destilāti; rafinācijas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
koncentrētas gāzes reabsorbētāja 
apvienotās gāzes plūsmām. Pārsvarā 
tajā ir ūdeņradis, oglekļa monoksīds, 
oglekļa dioksīds, slāpeklis, 
sērūdeņraži un ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Naftas gāzes, ūdeņraža absorbētāja 
izejas plūsma; rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
absorbējot ūdeņradi no plūsmas, kas 
bagāta ar ūdeņradi. Tajā ir ūdeņradis, 
oglekļa monoksīds, slāpeklis un 
metāns ar mazu C2 ogļūdeņražu 
piejaukumu.)

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

Naftas gāzes, ar lielu ūdeņraža 
daudzumu; rafinācijas gāze
(Komplekss gāzveida savienojums, 
ko dzesējot nodala no ogļūdeņražu 
gāzēm. Pārsvarā tajā ir ūdeņradis ar 
maziem oglekļa monoksīda, slāpekļa, 
metāna un C2 ogļūdeņražu 
piejaukumiem.)

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

Naftas gāzes, kompaundētas eļļas 
hidrēšanas iekārtas reģenerācijas 
produkti ar lielu ūdeņraža, slāpekļa 
daudzumu; rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
reģenerējot kompaundētas hidrētas 
eļļas. Pārsvarā tajā ir ūdeņradis un 
slāpeklis ar maziem oglekļa 
monoksīda, oglekļa dioksīda un 
ogļūdeņražu piejaukumiem, kuru 
oglekļa atomu skaits ir no C1 līdz 
C5.)

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

Naftas gāzes, reģenerētas, ar lielu 
ūdeņraža daudzumu; rafinācijas gāze

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst 
no reģenerētām reaktora gāzēm.
Pārsvarā tajā ir ūdeņradis ar maziem 
oglekļa monoksīda, slāpekļa, 
sērūdeņraža un piesātinātu alifātisku 
ogļūdeņražu piejaukumiem, kuru 
oglekļa atomu skaits galvenokārt ir 
no C1 līdz C5.)

Naftas gāzes, ar lielu ūdeņraža 
daudzumu, riformera produkti;
rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst 
riformeros. Pārsvarā tajā ir ūdeņradis 
ar maziem oglekļa monoksīda un 
alifātisku ogļūdeņražu 
piejaukumiem, kuru oglekļa atomu 
skaits galvenokārt ir no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, hidrēšanas riformings;
rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst 
hidrēšanas riformingā. Pārsvarā tajā 
ir ūdeņradis, metāns un etāns ar 
maziem sērūdeņraža un alifātisku 
ogļūdeņražu piejaukumiem, kuru 
oglekļa atomu skaits galvenokārt ir 
no C3 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, hidrēšanas riformings, 
gāzes ar lielu ūdeņraža un metāna 
daudzumu; rafinācijas gāze

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst 
hidrēšanas riformingā. Pārsvarā tajā 
ir ūdeņradis un metāns ar maziem 
oglekļa monoksīda un dioksīda, 
slāpekļa un piesātinātu alifātisku 
ogļūdeņražu piejaukumiem, kuru 
oglekļa atomu skaits galvenokārt ir 
no C2 līdz C5.)

Naftas gāzes, hidrēšanas riforminga 
gāzes ar lielu ūdeņraža daudzumu;
rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst 
hidrēšanas riformingā. Pārsvarā tajā 
ir ūdeņradis ar maziem oglekļa 
monoksīda un alifātisku ogļūdeņražu 
piejaukumiem, kuru oglekļa atomu 
skaits galvenokārt ir no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, termiskā krekinga 
destilāti; rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko destilē 
no termokrekinga produktiem. Tajā 
ir ūdeņradis, sērūdeņradis, oglekļa 
monoksīds, oglekļa dioksīds un 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Naftas atplūdes gāze, katalītiskā 
krekinga refrakcionatora absorbētājs;
rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
refrakcionējot katalītiskā krekinga 
produktus. Tajā ir ūdeņradis un 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C3.)

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

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
riformēta ligroīna separators;
rafinācijas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
tiešās pārtvaices ligroīna riformingā.
Tajā ir ūdeņradis un ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C6.)

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

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
riformēta ligroīna stabilizators;
rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, stabilizējot 
katalītiski riformētu ligroīnu. Tajā ir 
ūdeņradis un ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C6.)

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

Naftas atplūdes gāze, krekinga 
destilāta hidrēšanas agregāta 
separators; rafinācijas gāze

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē ar ūdeņradi apstrādājot 
krekinga destilātus. Tajā ir ūdeņradis 
un piesātināti alifātiski ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C1 līdz C5.)

Naftas atplūdes gāze, 
hidrodesulfurizēta tiešas destilācijas 
ligroīna separators; rafinācijas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, 
hidrodesulfurizējot tiešas destilācijas 
ligroīnu. Tajā ir ūdeņradis un 
piesātināti alifātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C6.)

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

Naftas gāzes, katalītiski riformēta 
tiešas destilācijas ligroīna 
stabilizatora augšējā frakcija;
rafinācijas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiskā 
tiešas destilācijas ligroīna 
riformingā, no kā tad frakcionē visas 
izplūdes gāzes. Tajā ir ūdeņradis, 
metāns, etāns un propāns.)

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

Naftas gāzes, riformera izplūdes 
gāzu vieglo frakciju atdestilācija lielā 
spiedienā; rafinācijas gāze

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(Komplekss savienojums, ko 
riforminga reaktorā iegūst, lielā 
spiedienā atdestilējot izplūdes gāzu 
vieglās frakcijas. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis ar mazu metāna, etāna un 
propāna piejaukumu.)

Naftas gāzes, riformera izplūdes 
gāzu vieglo frakciju atdestilācija 
zemā spiedienā; rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko 
riforminga reaktorā iegūst, zemā 
spiedienā atdestilējot izplūdes gāzu 
vieglās frakcijas. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis ar mazu metāna, etāna un 
propāna piejaukumu.)

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

Naftas gāzes, eļļas rafinācijas gāzes 
destilāts; rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko destilē 
no gāzes plūsmas, kurā ir ūdeņradis, 
oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds 
un ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C6, vai 
ko iegūst etāna un propāna krekingā.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C2, kā 
arī slāpeklis, ūdeņradis un oglekļa 
monoksīds.)

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

Naftas gāzes, benzola agregāta 
hidrēšanas iekārtas depentanizatora 
augšējā frakcijas; rafinācijas gāze

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
katalizatora klātbūtnē apstrādājot 
benzola iekārtas izejvielu plūsmu ar 
ūdeņradi, kuru pēc tam depentanizē.
Pārsvarā tajā ir ūdeņradis, etāns un 
propāns ar maziem slāpekļa, oglekļa 
monoksīda un dioksīda, kā arī 
ogļūdeņražu piemaisījumiem, kuru 
oglekļa atomu skaits galvenokārt ir 
no C1 līdz C6. Tajā var būt arī 
benzola zīmes.)

Naftas gāzes, sekundāra absorbētāja 
izplūdes gāzes, šķidrinātu katalītiskā 
krekinga augšējo frakciju 
frakcionators; rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
frakcionējot katalītiskā krekinga 
šķidrās fāzes augšējās frakcijas. Tajā 
ir ūdeņradis, slāpeklis un ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C1 līdz C3.)

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

Naftas produkti, rafinācijas gāzes;
rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, kas 
pārsvarā tajā ir ūdeņradis ar mazu 
metāna, etāna un propāna 
piejaukumu.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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Naftas gāzes, hidrokrekinga 
zemspiediena separators; rafinācijas 
gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
separējot hidrokrekinga reaktora 
izplūdes produktu šķidrumus un 
tvaikus. Pārsvarā tajā ir ūdeņradis un 
piesātināti ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C3.)

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

Naftas gāzes, rafinators; rafinācijas 
gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst 
dažādās naftas rafinācijas operācijās.
Tajā ir ūdeņradis un ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C3.)

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

Naftas gāzes, platformera produktu 
separācijas attvaices produkti;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
ķīmiskā riformingā pārvēršot 
naftēnus par aromātiskiem 
savienojumiem. Tajā ir ūdeņradis un 
piesātināti alifātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C2 līdz C4.)

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

Naftas gāzes, hidrētas, skābas 
petrolejas depentanizatora 
stabilizatora izplūdes gāzes;
rafinācijas gāze

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
stabilizējot hidrētas petrolejas 
depentanizatoru. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis, etāns un propāns ar mazu 
slāpekļa, sērūdeņraža, oglekļa 
monoksīda un ogļūdeņražu 
piejaukumu, kuru oglekļa atomu 
skaits galvenokārt ir no C4 līdz C5.)

Naftas gāzes, hidrētas, skābas, 
petrolejas vieglo frakciju 
atdestilācijas cilindrs; rafinācijas 
gāze
(Komplekss savienojums, ko 
katalizatora klātbūtnē iegūst skābās 
petrolejas hidrēšanas iekārtas vieglo 
frakciju atdestilācijas cilindrā.
Pārsvarā tajā ir ūdeņradis un metāns 
ar mazu slāpekļa, oglekļa monoksīda 
un ogļūdeņražu piejaukumu, kuru 
oglekļa atomu skaits galvenokārt ir 
no C2 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, destilāta unificētāja 
desulfurizācijas attvaices produkti;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko attvaicē 
no šķidriem desulfurizācijas 
produktiem. Tajā ir sērūdeņradis, 
metāns, etāns un propāns.)

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

Naftas gāzes, katalītiskā krekinga 
šķidrās fāzes produktu 
frakcionēšana; rafinācijas gāze

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
frakcionējot katalītiskā krekinga 
šķidrās fāzes augšējās frakcijas. Tajā 
ir ūdeņradis, sērūdeņradis, slāpeklis 
un ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C5.)

Naftas gāzes, katalītiskā krekinga 
šķidrās fāzes skrubera sekundārā 
absorbētāja izplūdes produkti;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
laižot cauri skruberam katalītiskā 
krekinga šķidrās fāzes augšējās 
frakcijas gāzes. Tajā ir ūdeņradis, 
slāpeklis, metāns, etāns un propāns.)

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

Naftas gāzes, hidrēšanas iekārtas 
desulfurizatora smagās frakcijas;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko 
atdestilē no šķidriem smagā destilāta 
hidrācijas un desulfurizācijas 
produktiem. Tajā ir ūdeņradis, 
sērūdeņradis un piesātināti alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, platformera 
stabilizatora izplūdes produkti, 
vieglās beigu frakcijas; rafinācijas 
gāze

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
frakcionējot platformera iekārtas 
platīna reaktoru vieglās gala 
frakcijas. Tajā ir ūdeņradis, metāns, 
etāns un propāns.)

Naftas gāzes, priekšdestilācijas 
kolonnas izplūde, jēlnaftas 
priekšdestilācija; rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst 
no jēlnaftas destilācijas pirmās 
kolonnas. Tajā ir slāpeklis un 
piesātināti alifātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, darvas attvaices 
produkti; rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
frakcionējot reducētu jēlnaftu. Tajā ir 
ūdeņradis un ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C4.)

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

Naftas gāzes, unificēšanas iekārtas 
izplūdes produkti; rafinācijas gāze
(Ūdeņraža un metāna komplekss, ko 
iegūst, frakcionējot unificēšanas 
iekārtas produktus.)

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

Atplūdes naftas gāzes, katalītiski 
hidrodesulfurizēta ligroīna 
separators; rafinācijas gāze

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ligroīna 
hidrodesulfurizācijā. Tajā ir 
ūdeņradis, metāns, etāns un propāns.)

Atplūdes naftas gāzes, tiešas 
destilācijas ligroīna 
hidrodesulfurizators; rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst 
tiešas destilācijas ligroīna 
hidrodesulfurizācijā. Tajā ir 
ūdeņradis un ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C5.)

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

Naftas gāzes, porainā absorbētāja 
izplūdes produkti, katalītiskā 
krekinga šķidrā fāze un gāzeļļu 
desulfurizatora augšējās frakcijas;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
frakcionējot katalītiskā krekinga 
šķidrās fāzes un gāzeļļu 
desulfurizatora augšējās frakcijas.
Tajā ir ūdeņradis un ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

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

Naftas gāzes, vienkārša destilācija un 
katalītisks krekings; rafinācijas gāze

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(Komplekss savienojums, ko iegūst 
vienkāršā destilācijā un katalītiskā 
krekingā. Tajā ir ūdeņradis, 
sērūdeņradis, slāpeklis, oglekļa 
monoksīds, kā arī parafīnu un olefīnu 
rindas ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C6.)

Naftas gāzes, gāzeļļu dietanolamīna 
skrubera izplūdes produkti;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
desulfurizējot gāzeļļas ar 
dietanolamīnu. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis, sērūdeņradis un alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas gāzes, gāzeļļu 
hidrodesulfurizācijas izplūdes gāzes;
rafinācijas gāze

(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
no hidroģenēšanas iekārtas izplūdes 
gāzes atdalot šķidro fāzi. Pārsvarā 
tajā ir ūdeņradis, sērūdeņradis un 
alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C3.)

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

Naftas gāzes, gāzeļļu 
hidrodesulfurizācijas blakusprodukti;
rafinācijas gāze

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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(Komplekss gāzu savienojums, ko 
iegūst no riformeru un 
hidroģenēšanas reaktoru 
blakusproduktiem. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis un alifātiski ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

Naftas gāzes, hidroģenēšanas iekārtu
izplūdes gāzu atdestilācijas cilindra 
izplūdes; rafinācijas gāze
(Komplekss gāzu savienojums, ko 
iegūst, pēc hidroģenēšanas reakcijas 
atdestilējot izplūdes gāzu vieglās 
frakcijas. Pārsvarā tajā ir ūdeņradis 
un alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C1 līdz 
C6.)

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

Naftas gāzes, ligroīna tvaika 
krekinga augstspiediena atlikums;
rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst, 
kā ligroīna tvaika krekinga produktu 
nekondensējamās daļas maisījumu ar 
atlikuma gāzēm, ko iegūst vielu 
ieguves turpinājumā. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis, kā arī parafīnu vai olefīnu 
rindas ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C5, ko 
var piejaukt arī dabasgāzei.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Naftas gāzes, atlikumu viskozitātes 
samazināšana; rafinācijas gāze
(Komplekss savienojums, ko iegūst 
krāsnī, mazinot atlikumu viskozitāti.
Pārsvarā tajā ir sērūdeņradis, kā arī 
parafīnu un olefīnu rindas 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas fūteļļa, apstrādāta ar skābi;
fūteļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, fūteļļu 
apstrādājot ar sērskābi. Pārsvarā tajā 
ir zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C20 līdz C50.)

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

Naftas fūteļļa, apstrādāta ar māliem;
fūteļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kontaktācijas 
vai perkolācijas procesā, apstrādājot 
fūteļļu ar dabas vai modificētiem 
māliem, lai atdalītu mikroskopiskas 
polāru savienojumu daļiņas un citus 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt no C20 līdz 
C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Naftas gāzes, no C3 līdz C4; naftas 
gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C3 līdz C4, galvenokārt 
propāns un propilēns, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no −51°C līdz −1°C.)

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

Naftas atplūdes gāze, destilāta 
katalītiskā krekinga produkti un 
ligroīna katalītiskā krekinga 
produktu frakcionatora absorbētājs;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no destilātu 
un ligroīna katalītiskā krekinga 
produktiem. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C4.)

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

Naftas atplūdes gāze, katalītiski 
polimerizēta ligroīna frakcionatora 
stabilizators; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no 
polimerizēta ligroīna frakcionatora 
stabilizācijas produktiem. Pārsvarā 
tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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Naftas atplūdes gāze, ligroīna 
katalītiskā riforminga produktu 
frakcionatora stabilizators, bez 
sērūdeņraža; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no ligroīna 
katalītiskā riforminga frakcionatora 
stabilizācijas produktiem, kam ar 
amīniem atdalīts sērūdeņradis.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

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

Naftas atplūdes gāze, destilāta 
krekinga produktu hidrēšanas 
iekārtas vieglās frakcijas; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē ar ūdeņradi apstrādājot 
termokrekinga produktus. Pārsvarā 
tajā ir piesātināti ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C6.)

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

Naftas atplūdes gāze, tiešas attvaices 
destilāta hidrodesulfurizators, bez 
sērūdeņraža; naftas gāze

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no tiešas 
attvaices destilātu katalītiskas 
hidrodesulfurizācijas produktiem, un 
kam ar amīniem atdalīts 
sērūdeņradis. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C4.)

Atplūdes gāze, gāzeļļu katalītiskā 
krekinga absorbētājs; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst gāzeļļu 
katalītiskā krekinga produktu 
destilācijā. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas atplūdes gāze, gāzes 
reģenerators; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jauktas 
ogļūdeņražu plūsmas produktiem.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C5.)

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

Atplūdes gāze, gāzes reģenerēšanas 
iekārtas deetanizators; naftas gāze

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jauktas 
ogļūdeņražu plūsmas produktiem.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

Naftas atplūdes gāze, 
hidrodesulfurizēts destilāts un 
hidrodesulfurizēta ligroīna 
rektifikācijas kolonna, bez skābēm;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
hidrodesulfurizētu ligroīnu un 
destilāta ogļūdeņražu plūsmu, un 
attīrot no skābiem piemaisījumiem.
Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C5.)

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

Atplūdes naftas gāzes, 
hidrodesulfurizētu vakuuma gāzeļļu 
destilācija, bez sērūdeņraža; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalītiski 
hidrodesulfurizētu vakuuma gāzeļļu 
vieglo frakciju destilācijas 
stabilizācijā, kam ar amīniem atdalīts 
sērūdeņradis. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Naftas atplūdes gāze, vieglā tiešas 
destilācijas ligroīna stabilizators, bez 
sērūdeņraža; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst vieglā tiešas 
destilācijas ligroīna frakcionatora 
stabilizācijā, kam ar amīniem atdalīts 
sērūdeņradis. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C5.)

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

Naftas atplūdes gāze, propāna un 
propilēna alkilācijas ieplūdes gāzes 
priekšdeetanizators; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
propāna un propilēna reakcijas 
produktus. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu galvenokārt no 
C1 līdz C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Naftas atplūdes gāze, vakuuma 
gāzeļļa hidrodesulfurizēta, bez 
sērūdeņraža; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalītiski 
hidrodesulfurizējot vakuuma gāzeļļu, 
kam ar amīniem atdalīts 
sērūdeņradis. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C1 līdz C6.)

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

Naftas gāzes, katalītiskā krekinga 
produktu augšējās frakcijas; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
krekinga produktiem. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C3 līdz C5, un aptuvens 
tā viršanas temperatūras diapazons ir 
no – 48°C līdz 32°C.)

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

Alkāni, no C1 līdz C2; naftas gāze 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkāni, no C2 līdz C3; naftas gāze 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alkāni, no C3 līdz C4; naftas gāze 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkāni, no C4 līdz C5; naftas gāze 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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Deggāzes; naftas gāze

(Komplekss vieglo gāzu 
savienojums. Pārsvarā tajā ir 
ūdeņradis un/vai mazmolekulāri 
ogļūdeņraži.)

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

Deggāzes, jēlnaftas destilāti; naftas 
gāze

(Komplekss vieglo gāzu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas, 
kā arī iegūst ligroīna katalītiskā 
riformingā. Tajā ir ūdeņradis un 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt diapazonā no C1 līdz C4, 
un aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no − 217°C līdz 
− 12°C.)

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

Ogļūdeņraži, no C3 līdz C4; naftas 
gāze

649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Ogļūdeņraži, no C4 līdz C5; naftas 
gāze

649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Ogļūdeņraži, no C2 līdz C4
(bagātināti ar C3); naftas gāze

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Naftas gāzes, šķidrinātas; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no jēlnaftas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C3 līdz C7, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no – 40°C līdz 80°C.)

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

Naftas gāzes, šķidrinātas, bez sēra;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, šķidrinātu 
naftas gāzu maisījumu attīrot no sēra 
savienojumiem, lai pārveidotu 
merkaptānus vai atdalītu skābus 
piemaisījumus. Tajā ir ogļūdeņraži ar
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C3 līdz C7, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no – 40°C 
līdz 80°C.)

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

Naftas gāzes, no C3 līdz C4, 
bagātinātas ar izobutānu; naftas gāze

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
piesātinātiem un nepiesātinātiem 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
molekulā no C3 līdz C6, galvenokārt 
no butāna un izobutāna. Tajā ir 
piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu
galvenokārt no C3 līdz C4, 
galvenokārt izobutāns.)

Naftas destilāti, no C3 līdz C6, ar 
lielu piperilēna daudzumu; naftas 
gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no 
piesātinātiem un nepiesātinātiem 
alifātiskiem ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu molekulā no C3 līdz C6.
Tajā ir piesātināti un nepiesātināti 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C3 līdz C6, 
galvenokārt piperilēni.)

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

Naftas gāzes, butāna sadalītāja 
augšējā frakcija; naftas gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no butāna 
plūsmas. Tajā ir alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C3 līdz C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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Naftas gāzes, no C2 līdz C3; naftas 
gāze
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, destilējot 
katalītiskā frakcionatora produktus.
Pārsvarā tajā ir etāns, etilēns, 
propāns un propilēns.)

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

Naftas gāzes, katalītiski sašķeltu 
gāzeļļu depropanizatora gala 
frakcijas, bez skābēm, bagātinātas ar 
C4; naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, frakcionējot 
katalītiski sašķeltu gāzeļļu 
ogļūdeņražu plūsmu, un attīra no 
sērūdeņraža un citiem skābiem 
piemaisījumiem. Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz 
C5, galvenokārt C4.)

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

Naftas gāzes, katalītiski sašķelta 
ligroīna debutanizatora gala 
frakcijas, bagātinātas ar C3 līdz C5;
naftas gāze

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ligroīna 
katalītiskā krekinga produktu 
stabilizācijā. Tajā ir alifātiski 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C3 līdz C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Naftas atplūdes gāze, izomerizēta 
ligroīna frakcionatora stabilizators;
naftas gāze

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no 
izomerizēta ligroīna frakcionatora 
stabilizācijas produktiem. Pārsvarā 
tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu galvenokārt no C1 līdz C4.)

Naftas fūteļļa, apstrādāta ar ogli;
fūteļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, fūteļļu 
apstrādājot ar aktivētu ogli, lai 
atdalītu zīmju savienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
piesātināti taisnas ķēdes ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu, galvenokārt 
lielāku par C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Naftas destilāti, vidējā frakcija bez 
sēra savienojumiem; nestandarta 
gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, attīrot naftas 
destilātu no sēra savienojumiem, lai 
pārvērstu merkaptānus vai atdalītu 
skābos piemaisījumus. Tajā 
galvenokārt ir ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu diapazonā no C9 līdz 
C20, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 150°C 
līdz 345°C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Naftas gāzeļļas, rafinētas ar 
šķīdinātājiem; nestandarta gāzeļļa

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
šķīdinātāja ekstrakcijā. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C11 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 400°C.)

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju 
rafinēta vidējā frakcija; nestandarta 
gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā rafinātu 
šķīdinātāja ekstrakcijā. Tajā pārsvarā 
ir alifātiski ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu diapazonā no C9 līdz 
C20, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 150°C 
līdz 345°C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Naftas gāzeļļas, apstrādātas ar skābi;
nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko kā rafinātu iegūst 
apstrādē ar sērskābi. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C13 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 230°C līdz 400°C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
vidējā frakcija; nestandarta gāzeļļa

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko kā rafinātu iegūst 
apstrādē ar sērskābi. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C11 līdz C20, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 345°C.)

Naftas destilāti, ar skābi apstrādāta 
vieglā frakcija; nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko kā rafinātu iegūst 
apstrādē ar sērskābi. Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C9 līdz C16, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 150°C līdz 290°C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Naftas gāzeļļas, ķīmiski neitralizētas;
nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
skābos savienojumus . Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C13 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 230°C līdz 400°C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Naftas destilāti, ķīmiski neitralizēta 
vidējā frakcija; nestandarta gāzeļļa

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, atdalot 
skābos savienojumus . Tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
diapazonā no C11 līdz C20, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 345°C.)

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
vidējā frakcija; nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
frakciju – parasti perkolācijā –
apstrādājot ar dabas vai modificētiem 
māliem, lai atbrīvotos no zīmju 
polāriem savienojumiem un 
piemaisījumiem. Tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C9 līdz C20, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 150°C 
līdz 345°C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Naftas destilāti, hidrēta vidējā 
frakcija; nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst katalizatora 
klātbūtnē, naftas frakciju apstrādājot 
ar ūdeņradi. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C11 līdz C25, un aptuvens tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 205°C 
līdz 400°C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Naftas gāzeļļas, hidrodesulfurizētas;
nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
izejvielas apstrādājot ar ūdeņradi, lai 
organisko sēru pārvērstu par 
sērūdeņradi, ko izvada no sistēmas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C13 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 230°C līdz 400°C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Naftas destilāti, hidrodesulfurizēta 
vidējā frakcija; nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, naftas 
izejvielas apstrādājot ar ūdeņradi, lai 
organisko sēru pārvērstu par 
sērūdeņradi, ko izvada no sistēmas.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C11 līdz C25, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 205°C līdz 400°C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Naftas destilāti, katalītiskā riformera 
frakcionatora atlikums, ar augstu 
viršanas temperatūru; nestandarta 
gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riformera frakcionatora atlikuma. Tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no aptuveni no 343°C līdz 399°C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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Naftas destilāti, katalītiskā riformera 
frakcionatora atlikums, ar vidēji 
augstu viršanas temperatūru;
nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riformera frakcionatora atlikuma. Tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no aptuveni no 288°C līdz 371°C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Naftas destilāti, katalītiskā riformera 
frakcionatora atlikums, ar zemu 
viršanas temperatūru; nestandarta 
gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiskā 
riformera frakcionatora atlikuma. Tā 
aptuvena viršanas temperatūra ir zem 
288°C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Naftas destilāti, stipri attīrīta vidējā 
frakcija; nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst no naftas 
frakcijas vairākās apstrādes stadijās:
filtrējot, centrifugējot, destilējot 
atmosfēras spiedienā, 
vakuumdestilējot, skābinot, 
neitralizējot un apstrādājot ar 
māliem. Pārsvarā tajā ir ogļūdeņraži 
ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt 
no C10 līdz C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Naftas destilāti, katalītisks 
riformings, smagā aromātisko 
savienojumu frakcija; nestandarta 
gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko destilē no katalītiski 
riformētas naftas frakcijas. Tajā ir 
ūdeņradis, ogļūdeņraži ar oglekļa 
atomu skaitu galvenokārt diapazonā 
no C10 līdz C16, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 200°C līdz 300°C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gāzeļļas ar parafīniem; nestandarta 
gāzeļļa
Destilāts, ko iegūst, pārdestilējot 
kompleksus ogļūdeņražu 
savienojumus, kurus iegūst no 
parafīnu stingra režīma katalītiskas 
hidrēšanas produktiem. Tā viršanas 
temperatūras diapazons ir no 
aptuveni no 190°C līdz 330°C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Naftas ligroīns, smagā frakcija, 
attīrīta ar šķīdinātājiem, 
hidrodesulfurizēta; nestandarta 
gāzeļļa

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Ogļūdeņraži, no C16 līdz C20, hidrēts 
vidējais destilāts, augšējā frakcija;
nestandarta gāzeļļa

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kā augšējo 
frakciju vidējā destilāta hidrācijas 
izplūdes gāzu vakuumdestilācijā.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C16 līdz C20, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 290°C līdz 350°C.)
Tā ir gatava eļļa, kam 100 oC 
temperatūrā viskozitāte ir 2 10-6 m².s-

1.)

Ogļūdeņraži, no C12 līdz C20, hidrēti 
parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta 
augšējā frakcija; nestandarta gāzeļļa
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko katalizatora 
klātbūtnē kā augšējo frakciju iegūst 
hidrētas smagās parafīnu frakcijas 
izplūdes gāzes vakuumdestilācijā.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C12 līdz C20, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 230°C līdz 350°C.)
Tā ir gatava eļļa, kam 100 oC 
temperatūrā viskozitāte ir 2 10-6 m².s-

1.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Ogļūdeņraži, no C11 līdz C17, ar 
šķīdinātāju ekstrahēta vieglo naftēnu 
frakcija; nestandarta gāzeļļa

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ekstrahējot 
aromātiskos savienojumus no viegla 
naftēnu destilāta, kam viskozitāte ir.
Tajā ir ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu diapazonā no C11 līdz C17, un 
aptuvens tā viršanas temperatūras 
diapazons ir no 200°C līdz 300°C.)

Hidrētas gāzeļļas; nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē redestilējot ar ūdeņradi 
apstrādātas parafīnu frakcijas 
izplūdes gāzes. Tajā ir ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu diapazonā no 
C17 līdz C27, un aptuvens tā 
viršanas temperatūras diapazons ir 
no 330°C līdz 340°C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Naftas destilāti, ar aktīvo ogli 
apstrādāta vieglā parafīnu frakcija;
nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar aktīvo ogli 
apstrādājot naftas eļļas frakciju, 
atdalot zīmju polāros savienojumus 
un piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C12 līdz C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Naftas destilāti, ar aktīvo ogli 
apstrādāta vidējā parafīnu frakcija;
nestandarta gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar aktīvo ogli 
apstrādājot naftu, atdalot zīmju 
polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C16 līdz C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Naftas destilāti, ar māliem apstrādāta 
vidējā parafīnu frakcija; nestandarta 
gāzeļļa

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, apstrādājot 
naftu ar balinātājmāliem, lai atdalītu 
zīmju polāros savienojumus un 
piemaisījumus. Pārsvarā tajā ir 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C16 līdz C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkāni, no C12 līdz C26, zaroti un 
lineāri.

649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smērvielas; smērviela
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums ar oglekļa atomu skaitu 
galvenokārt no C12 līdz C50. Tajā var 
būt sārmu metālu, sārmzemju metālu 
organisko skābju sāļu un/vai 
alumīnija savienojumi.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Naftas parafīni; mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, ar 
šķīdinātāju kristalizējot naftas 
frakciju – vai kā destilāta frakciju 
vaskveidīga jēlprodukta pārtvaicē.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Naftas parafīni, apstrādāti ar skābi;
mīkstais parafīns
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst ka rafinātu, ar 
sērskābi apstrādājot naftas parafīnu
frakciju. Pārsvarā tajā ir piesātināti 
nezarotas un zarotas ķēdes 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
lielāku par C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Naftas parafīni, apstrādāti ar māliem;
mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst kontaktācijas 
vai perkolācijas procesā, apstrādājot 
mīksto parafīnu ar dabas vai 
modificētiem māliem. Pārsvarā tajā 
ir piesātināti lineāras vai zarotas 
ķēdes ogļūdeņraži ar oglekļa atomu 
skaitu, galvenokārt lielāku par C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Naftas parafīni, hidrēti; mīkstais 
parafīns
(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē apstrādājot parafīnus ar 
ūdeņradi. Pārsvarā tajā ir piesātināti 
nezarotas un zarotas ķēdes 
ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu, 
lielāku par C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Naftas parafīni, ar zemu kušanas 
temperatūru; mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, deparafinējot 
naftas frakciju ar šķīdinātāju.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Naftas parafīni, ar zemu kušanas 
temperatūru, hidrēti; mīkstais 
parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, katalizatora 
klātbūtnē ar ūdeņradi apstrādājot 
viegli kūstošu naftas parafīnu.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Naftas parafīni, ar zemu kušanas 
temperatūru, apstrādāti ar aktīvo 
ogli; mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, viegli 
kūstošu naftas parafīnu apstrādājot ar 
aktīvo ogli, lai atdalītu zīmju polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Naftas parafīni, ar zemu kušanas 
temperatūru, apstrādāti ar māliem;
mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, viegli 
kūstošu naftas parafīnu apstrādājot ar 
bentonītu, lai atdalītu zīmju polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Naftas parafīni, ar zemu kušanas
temperatūru, apstrādāti ar 
silīcijskābi; mīkstais parafīns

(Komplekss ogļūdeņražu 
savienojums, ko iegūst, viegli 
kūstošo naftas parafīnu apstrādājot ar 
silīcijskābi, lai atdalītu zīmju polāros 
savienojumus un piemaisījumus.
Pārsvarā tajā ir piesātināti nezarotas 
un zarotas ķēdes ogļūdeņraži ar 
oglekļa atomu skaitu, lielāku par 
C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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